מס.
מכרז

שם המכרז

 01/2018מכרז לשירותי לכידת
בעלי חיים

 02/2018מכרז לקבלת שירותי
מחשוב ,תקשורת
וטלפוניה במיקור חוץ

 03/2018מכרז להפעלת וניהול
מערכות ניו מדיה
ותקשורת דיגיטלית
עבור המועצה
 04/2018מכרז לקבלת הצעות
לאספקת ותחזוקת
מערכת לניהול ידע
ומסמכים
 05/2018מכרז למתן שירותי
עריכת והפקת עיתון
"גזרי מידע" עבור
המועצה
 06/2018מכרז לשירותי ייעוץ
תחבורה ותנועה עבור
המועצה והועדה
המקומית לתו"ב.

החלטת וועדת מכרזים
פה אחד לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית
וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה ,ממליצה הועדה לראש
המועצה לבחור בהצעת המציעה  1חברת "סידי יצחק-בית
הדקל בע"מ" כהצעה הזוכה במכרז בהיותה ההצעה
המשוקללת בעלת הניקוד הגבוה ביותר.
באשר למציעה  2חברת "שלך א.ש לכידת כלבים"– לאחר עיון
בחוות הדעת המקצועית ממליצה הוועדה לראש המועצה שלא
לבחור הצעה זו בשל קבלת ניקוד נמוך במדדי האיכות שנקבעו
בתנאי המכרז ובשים לב לכך כי מיקום עסקה של המציעה 2
רחוק מרחבי המועצה ,כאשר השירות הנדרש הינו שירות
שלעיתים הוא דחוף ונחוץ במידי.
(תאריך החלטה)28/02/18 -
לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלת
הבדיקה שהוצגה בפני הוועדה ,וכן שמיעת המציע במסגרת
השימוע ,ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת
המציעה חברת נטקור פתרונות תקשורת בע"מ כהצעה הזוכה
במכרז בהיותה הצעה שעומדת בתנאי המכרז.
____________________________________________
(תאריך החלטה)28/02/18 -
לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות
הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה ,ממליצה הועדה פה אחד לראש
המועצה לבחור בהצעת המציעה  2שרלי שוורץ ,נותנת
השירותים הנוכחית בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר.
(תאריך החלטה)11/3/18 -
לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלת
הבדיקה שהוצגה בפני הוועדה ,ממליצה הועדה לראש המועצה
לבחור בהצעת המציעה חברת מטרופלי-נט בע"מ כהצעה
הזוכה במכרז בהיותה הצעה שעומדת בתנאי המכרז.
(תאריך החלטה.)28/02/18 -
פה אחד הוחלט לקבוע את הצעתה כהצעה זוכה.
(תאריך החלטה)28/02/18 -
לאחר שמיעת הדברים שהוצגו ע"י מנהל המחלקה ממליצה
הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת המציע איתות  80בע"מ
כהצעה הזוכה בהיותה הצעה יחידה ,כשרה ,סבירה ביחס
לאומדן המועצה ובעלת ניסיון חיובי מהתקשרויות קודמות.
ההצעה הינה ע"ס  ₪ 10,000 ₪לחודש לא כולל מע"מ.
(תאריך החלטה)07/02/18 -

מס.
מכרז

שם המכרז

החלטת וועדת מכרזים

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות
 07/2018מכרז להפעלת חוגי
מוסיקה שונים במועצה הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה ,ממליצה הועדה פה אחד לראש
המועצה לאשר את ההמלצה המקצועית ולקבוע כזכיינים
בחוגי המוסיקה את המציעים כמפורט בחוו"ד המקצועית,
בהתאם לתחומים /חוגים השונים ובכפוף לכך שבכל חוג ישוו
המציעים שמומלצים לזכייה את הצעתם להצעה הזולה ביותר
שהוגשה באותו חוג על ידי מציע שזכה באותו חוג.
(החלטה מתאריך)6/5/18 -
לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוו"ד מקצועית ממליצה הועדה
 08/2018מכרז לשירותי ייעוץ,
לראש המועצה ,כדלקמן-
ליווי ,פיקוח וניהול
הנדסיים
פרוייקטים
לפסול את ההצעות הבאות כאמור בחוו"ד
.1
במועצה
 .1.1מציע מס'  -1דרייב ניהול פרוייקטים בע"מ – עקב אי
עמידה במספר דרישות סף ,לרבות ניסיון המציע
והמועמד מטעם המציע ,אי מילוי מסמכים שנדרשו
כתנאי סף ואי צירוף מסמכים רבים להצעה.
 .1.2מציע מס'  -2ויקי וגדי נדלר -770ניהול פרוייקטים
בע"מ – עקב אי עמידה בדרישת הסף לעניין ערבון
(שיק שניתן במועד פירעון לאחר המועד האחרון
להגשת הצעות ,בניגוד לדרישות המכרז).
 .1.3מציע מס'  -5מרס הנדסה – עקב אי עמידה בדרישת
הסף לעניין רכישת מסמכי המכרז ע"י המציע .המציע
לא רכש את מסמכי המכרז אלא צירף קבלה של
קבלן משנה.
 .2לקבוע את המציע פלקסמן רומן כזוכה במכרז בהיותה
ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר מבין ההצעות הכשרות/
שנותרו לדיון.
 .3לקבוע את המציע א .לודריק פיקוח וניהול פרויקטים
ככשיר שני במכרז בהיותה ההצעה בעלת הניקוד הטוב
ביותר לאחר פלקסמן רומן מבין ההצעות הכשרות/
שנותרו לדיון.
(החלטה מתאריך)6/5/18 -
לאחר שמיעת הדברים ועיון בבדיקת ההצעות שהוצגה בפני
 09/2018מרכז למתן שירותיי
הוועדה ,ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת
יעוץ והובלת הליך
המציעה חברת אינקיואל ישראל בע"מ כהצעה הזוכה במכרז
ארגוני בתחום החינוך
בהיותה הצעה שעומדת בתנאי המכרז.
במועצה
(תאריך החלטה)11/03/18 -
 10/2018מרכז להקמת ותחזוקת לאחר שמיעת הדברים והשימוע שנערך למציע ממליצה הועדה
לפסול את הצעת המציע היחיד שהגיש הצעה במכרז עקב
אתר אינטרנט משולב
ניסיון שלילי .מדובר במכרז מורכב הכולל תחומים רבים.
כאשר כשל המציע בתחום אחד מבין התחומים וקיים ניסיון
שלילי משירותיו ,קיים חשש כי המציע לא יוכל לבצע את

 11/2018מכרז למכירת רכב
משומש

מס.

שם המכרז

השירותים.
בהתאם למסמכים והסברים שניתנו לוועדה עולה חוסר
שביעות רצון ,המציע לא שכנע את הועדה כי יוכל לבצע את
השירותים ולא נתן הסבר המניח את הדעת מדוע ,חרף הנסיון
השלילי עמו יש להתקשר עמו.
מדובר בהצעה יחידה ,אשר אין חובה לקבלה .בנסיבות העניין,
עקב הניסיון השלילי עם המציע ,לא מתקבלת ההצעה.
(החלטה מתאריך )13/08/18
לאחר שמיעת הדברים ועיון בבדיקת ההצעות שהוצגה בפני
הוועדה ,ממליצה הועדה לראש המועצה לבחור בהצעת
המציעה ב.פ .בית מוטור בע"מ כהצעה הזוכה במכרז בהיותה
הצעה שעומדת בתנאי המכרז.
(תאריך החלטה)11/03/18 -

החלטת וועדת מכרזים

מכרז
 12/2018מכרז להפעלת חוגי
העשרה שונים במועצה

 13/2018מכרז להפקה ,ארגון
וביצוע פסטיבל "חוויה
בכרם ה "5-במועצה

 14/2018מכרז למתן שירותי
עיצוב גרפי למועצה

 15/2018מכרז לביצוע עבודות
תכנון ,הקמה ,הפעלה,
חיבור לרשת החשמל

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות
הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה ,ממליצה הועדה פה אחד לראש
המועצה לאשר את ההמלצה המקצועית ולקבוע כזכיינים
בחוגי ההעשרה את המציעים כמפורט בחוו"ד המקצועית,
בהתאם לתחומים /חוגים השונים ובכפוף לכך שבכל חוג ישוו
המציעים שמומלצים לזכייה את הצעתם להצעה הזולה ביותר
שהוגשה באותו חוג על ידי מציע שזכה באותו חוג.
(החלטה מתאריך)6/5/18 -
לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים שהוצגו בפני הועדה
מחליטה הועדה שלא לקבל את ההצעה היחידה שהוגשה
במכרז ולהורות על פרסום מכרז חדש.
הועדה סבורה כי בשים לב לעובדה כי מדובר בהצעה יחידה
ולנוכח התרשמות שלילית של ועדת ההיגוי מהתכנית המוצעת
לפסטיבל ע"י המציעה ,כמו גם עמדת ועדת ההיגוי כי לנ"ל אין
את הניסיון הנדרש לבצע פרויקט  /פסטיבל במתכונת הנדרשת
למועצה ,מוחלט כאמור לעיל.
הועדה מבקשת כי תנאי המכרז ומסגרת התקציב יבחנו פעם
נוספת ,טרם פרסום מכרז חדש.
(החלטה מתאריך)6/5/18 -
לאחר שמיעת הדברים ועיון בבדיקת ההצעות שהוצגה בפני
הוועדה ,ממליצה הועדה לראש המועצה לפסול את המציע
יונתן אשד עקב אי עמידה בדרישת הסף לעניין העירבון
ולקבוע את המציע חברת גדעון דן כהצעה הזוכה במכרז
בהיותה הצעה שעומדת בתנאי המכרז ,למרות העובדה
שנותרה הצעה יחידה בהיותה סבירה ביחס לאומדן.
(החלטה מתאריך)6/5/18 -
לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות
הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה ,ממליצה הועדה פה אחד לראש
המועצה כדלקמן:

מס.

הארצית ,ותחזוקה של
מתקנים סולאריים
לייצור חשמל
בטכנולוגיה פוטו –
וולטאית ( )PVעפ"י
הסדרת "מונה נטו" על
גגות בבעלות המועצה
האזורית גזר

 .1לפסול את הצעת המציעה  1עקב אי עמידה בדרישת הסף
של הניסיון ,כמפורט בחוו"ד וכפי שהובהר בפנינו( .למעלה
מהנדרש יצוין כי גם הניקוד שניתן למעלה מהנדרש
להצעה הנ"ל נמוך מההצעה הנוספת).
 .2לקבוע את המציע  2נקסטקום בע"מ כזוכה במכרז בהיותה
ההצעה הטובה ביותר ובעלת הניקוד הטוב ביותר .למרות
היותה ההצעה הנ"ל ההצעה היחידה שנותרה לדיון,
מדובר בהצעה סבירה ביחס לאומדן המועצה וקיימת
שביעות רצון ממליצים משירותי הנ"ל. .
(החלטה מתאריך)11/6/18 -

שם המכרז

החלטת וועדת מכרזים

מכרז
 16/2018מכרז מתן שירותי
תחזוקה לתחנות ביוב
בתחום שיפוט המועצה

לאחר שמיעת הדברים ,עיון בחוות דעת מקצועית ,קבלת
התייחסות יועמ"ש הועדה ולאחר השימוע שנערך לחברת
לסיכו בע"מ הועדה ממליצה לראש המועצה כדלקמן:

 17/2018מכרז למתן שירותי
הפעלת תכניות האצה
והעשרה לתלמידים
מוכשרים ומצטיינים -
לימודי מתמטיקה
במועצה האזורית גזר
 18/2018מכרז להפעלת חוגי
ספורט שונים במועצה

 .1לפסול את הצעת המציעה מס'  ,1עקב אי עמידה בדרישת
הסף לעניין ערבות ההצעה (ערבות שניתנה ע"ש חברה
אחרת שאיננה המציעה בניגוד לדרישות הסף במכרז).
 .2לקבוע את המציעה מס'  ,3חברת לסיכו בע"מ כזוכה
במכרז בהיותה ההצעה בעלת הניקוד הטוב ביותר מבין
ההצעות הכשרות/שנותרו לדיון ולאחר שהועדה התרשמה
כי הנ"ל מסוגלת לבצע את העבודה במחיר שהוצע על ידה.
(החלטה מתאריך)6/5/18 -
נוכח אי הגשת הצעות למכרז הנדון ונוכח חשיבות ביצוע
השירותים ובשים לב למספר המצומצם של מציעים רלוונטיים
למתן השירותים מלכתחילה נבקש ממליאת המועצה לשקול
התקשרות עם הספק הנוכחי בפטור ממכרז ,בשים לב ,בין
השאר ,להיותו ספק יחיד.
(החלטה מתאריך)11/6/18 -
לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות
הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה ,ממליצה הועדה פה אחד לראש
המועצה לאשר את ההמלצה המקצועית ולקבוע כזכיינים
בחוגי הספורט את המציעים כמפורט בחוו"ד המקצועית,
בהתאם לתחומים /חוגים השונים ובכפוף לכך שבכל חוג ישוו
המציעים שמומלצים לזכייה את הצעתם להצעה הזולה ביותר
שהוגשה באותו חוג על ידי מציע שזכה באותו חוג.
בהתייחס לחוגים לגביהם לא הוגשו הצעות /אין הצעות בהיקף
מספק הנדרש לקבלת השירותים ,תנקוט המועצה בהליך
הצעות מחיר נפרד ,בשים לב לסכומים הרלבנטיים.
(החלטה מתאריך)28/5/18-

 19/2018מכרז לקבלת הצעות
לרכש ואספקת כלי
אצירה

לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ממליצה הועדה לקבוע
את המציע מס'  -2שוש פחטר כזוכה במכרז בהיותה ההצעה
בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר .משנקבע במכרז כי
הניקוד יינתן על בסיס מסמכים מסוימים ,כגון המלצות ,יש
להיצמד להוראות המכרז ולנקד את ההצעות כנדרש ,אחרת
עלול להיחשב כפגיעה בשוויון .יצוין כפי שהובהר בפנינו לגבי
המציע תוצרת הארץ גם אם היה מופעל כלל עדיפות לגביו וגם
אם היה ניתן היה לתת ניקוד לרכיבים ההמלצות (למרות
שבמסמכי המכרז וההבהרות זה לא ניתן)  -לא היה בכך כדי
לשנות את התוצאה.
(החלטה מתאריך )13/08/18
לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ממליצה הועדה לקבוע
לפסול את המכרז ולצאת למכרז חדש בנושא.
(החלטה מתאריך )13/08/18

 20/2018מכרז למתן שירותי
יעוץ ,ליווי וביצוע
בקורות ומעקב בנושא
שכר ויחסי עבודה
לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית וטבלאות
 21/2018מכרז להפעלת חוגי
מוסיקה שונים במועצה הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה ,ממליצה הועדה פה אחד לראש
המועצה לאשר את ההמלצה המקצועית ולקבוע כזכיינים
בחוגי המוסיקה את המציעים כמפורט בחוו"ד המקצועית,
בהתאם לתחומים /חוגים השונים ובכפוף לכך שבכל חוג ישוו
המציעים שמומלצים לזכייה את הצעתם להצעה הזולה ביותר
שהוגשה באותו חוג על ידי מציע שזכה באותו חוג.
(החלטה מתאריך – )6/5/18

מס.

שם המכרז

החלטת וועדת מכרזים

מכרז
 22/2018למתן שירותי טיפול רגשי
במשכל
מרכז טיפולי-חינוכי-
קהילתי
אגף החינוך

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית
וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה ,ממליצה הועדה פה
אחד לראש המועצה כדלקמן:
 .1לאשר את ההמלצה המקצועית ולקבוע כזוכה את
המציעה תמי וייל כמפורט בחוו"ד המקצועית.
 .2לאשר את ההמלצה המקצועית ולקבוע כזוכה את
המציעה שרון זוילי ובכפוף לכך שתשווה את הצעתה
להצעה הזולה ביותר של הגב' תמי וייל.
(החלטה מתאריך)28/5/18-

 23/2018מכרז להפקה ,ארגון
וביצוע פסטיבל "חוויה
בכרם ה "5-במועצה

לאחר שמיעת הדברים ועיון בחוות הדעת המקצועית
וטבלאות הבדיקה שהוצגו בפני הוועדה ,ממליצה הועדה פה
אחד לראש המועצה כדלקמן:
 .1לפסול את הצעת המציעה  1עקב אי עמידה בתנאי הסף
ביחס לעירבון ,להצעה צורף שיק אישי של המציע
במקום הנדרש במכרז.
 .2לקבוע את המציעה  2תיירות באופק חדש בע"מ כזוכה
במכרז ,למרות שנותרה הצעה יחידה וזאת כיוון
שההצעה עומדת בכל דרישות המכרז והיא סבירה ביחס

לאומדן המועצה.
(החלטה מתאריך11/6/18-
 24/2018לביצוע שירותי עיצוב
ויישום תכנית עיצוב
מרחבי למידה ׁ(מוסדות
חינוך ) במסגרת פרויקט
M21
 25/2018להפעלת תכניות העשרה
בבתי הספר במועצה

 26/2018הקמת וניהול מערכת
אינוונטר למועצה

 27/2018מכרז לביצוע עבודות
אחזקת מערכות ביוב
גרוויטציוניות וקווי
סניקה

לא הוגשו הצעות.

לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ,ממליצה הועדה
לקבוע את המציע תעשיידע כזוכה במכרז בהיותה ההצעה
בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר העומדת בכל דרישות
המכרז.
(החלטה מתאריך )10/10/18
לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ממליצה הועדה
לראשת המועצה לאשר את ההמלצה המקצועית ולקבוע
את המציע מס'  -2נתיב פלוס בע"מ ע"ס  ₪ 3,439לחודש
כולל מע"מ כזוכה במכרז בהיותה ההצעה הזולה והטובה
ביותר ,העומדת בכל דרישות המכרז.
עדכון החלטה במכרז זה (החלטה מיום 24/10/2018
המבטלת החלטה קודמת מיום - )23/7/2018
לאחר קבלת חוות דעת יועמ"ש ,עיון במסמכים הרבים
ושמיעת הדברים ולאחר שהתקיים דיון בוועדה ,ממליצה
הועדה לאמץ את חוות דעת היועמ"ש ,להורות על ביטול
ההתקשרות עם הזוכה ,פסילת שתי ההצעות שהוגשו למכרז
וכתוצאה מכך – ביטול המכרז ,כמפורט בחוות דעת
היועמ"ש ,המקובלת על הוועדה וכמפורט בהחלטה .לאור
כל המפורט בהחלטה ,שתי ההצעות לא עומדות בדרישות
הסף ולפיכך מבוטל המכרז .הוועדה שקלה את החלופות
השונות ,עמדתנו היא שהרחבת התחרות ,תוך שינוי דרישות
הסף ומתן אפשרות שוויונית ליותר משתתפים להשתתף
תביא לתוצאה טובה יותר .במקרה זה בוודאי שמכרז נוסף
יביא לתועלת .הוועדה מבקשת שיבוצעו שינויים נדרשים
בתנאי הסף באופן שיאפשר הרחבת התחרות וייבחן קביעת
מחיר מירבי פעם נוספת לצורך השגת תוצאה טובה יותר.
השירותים הנ"ל הם שירותים חיוניים ולפיכך ,עד להשלמת
הליכי המכרז החדש וקביעת זוכה ,מאשרת הוועדה הארכת
הסכם קודם עם קבלן השירותים הקודם ע"פ ההסכם
הקודם שעמד בתוקפו עובר לפרסום מכרז זה ,לתקופה
קצובה כאמור.
(החלטה מתאריך )24/10/18

 28/2018מכרז ניהול מערכות מידע
(מנמ"ר )במיקור חוץ

לא הוגשו הצעות ,יבוצע מכרז נוסף בנושא.
(החלטה מתאריך )03/09/18

 29/2018לביצוע שירותי עיצוב
ויישום תכנית עיצוב
מרחבי למידה ׁ(מוסדות
חינוך )
במסגרת פרויקט M21

לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ממליצה הועדה
לאמץ את המלצות הצוות המקצועי ועמדת יועמ"ש כמפורט
לעיל וכפי שהובאה בפנינו ולקבוע את המציע מס'  -1אלפא
ביתא נס ציונה בע"מ כזוכה במכרז בפרקים הרלבנטיים
בהיותה ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר.
בהתייחס לפרקים בהם מדובר בהצעה יחידה ,הרי שכיוון
שהיא עומדת בדרישות המכרז וסבירה בהתייחס לאומדן
המועצה ,הרי שכפי שהובהר לנו אין מניעה לקבלה.
(החלטה מתאריך )24/10/18

 30/2018למתן שירותי הדרכה
לפסיכולוגים במועצה

לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים שהוצגו בפני הועדה
ממליצה הועדה לאשר את המציעה נורית מנור כזוכה
במכרז למרות היותה הצעה יחידה ,בהיותה סבירה ביחס
לאומדן המועצה ולאור שביעות הרצון משירותי הנ"ל ,כמו
גם עמידתה במלוא דרישות המכרז.
(החלטה מתאריך )13/08/18
בהעדר הצעות ,תבחן המועצה התקשרות למכרז חדש.
(החלטה מתאריך )12/11/2018

 31/2018למתן שירותי ניהול,
תפעול ,גבייה ותחזוקה
של מערכת המים ביישוב
בית חשמונאי שבמועצה
 32/2018לקבלת הצעות לרכישה
ואספקת תווי שי לחג /
תווי קניה
עבור המועצה באמצעות
ועד העובדים
 33/2018להפעלת צהרונים בגנ"י
במועצה

לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים שהוצגו בפני הועדה
מאשרת הועדה את המלצת הצוות המקצועי (ועד העובדים)
וממליצה לראש המועצה לקבוע את המציע כ.נ מחסני השוק
בע"מ כהצעה הזוכה במכרז ,בהיותה ההצעה הכשרה
העומדת במלוא דרישות המכרז ובעלת הניקוד המשוקלל
הטוב ביותר.
(החלטה מתאריך )13/08/18
החלטה מיום  14/8/2018המבטלת החלטה קודמת מיום
– 23/7/2018
לאחר שמיעת הדברים ודיון ארוך של למעלה משעה
שהתקיים ולאחר עיון בכל המסמכים ושמיעת הדברים
מחליטה הועדה לבטל אחת החלטתה הקודמת בנוגע למכרז
זה (מיום  )23/7/2018לבטל את הזכייה של המציע בית
לגדול בו ולהורות על ביטול ההסכם שנחתם עם הנ"ל וזאת
מהנימוקים המפורטים בהחלטה .בנסיבות אלו ,מבוטלת
הזכייה של המציע בית לגדול בו בע"מ והצעת המציע אם
המושבות נקבעה כזוכה מכרז בהיותה ההצעה הטובה ביותר
העומדת בדרישות המכרז .

 34/2018למתן שירותי הפעלת
תכנית לימודית לעידוד
קריאה בגני ילדים ובבתי
ספר במועצה
 35/2018למתן שירותי הפעלת חוג
ספורט בגני הילדים
במועצה
 36/2018למתן שירותי הפעלת חוג
ריתמוסיקה בגני הילדים
במועצה

 37/2018מכרז למתן שירותי יעוץ,
ליווי וביצוע בקורות
ומעקב בנושא שכר ויחסי
עבודה

בשים לב לעובדה שמדובר בפתיחת שנה"ל ובהעדר הצעות
כשרות ובשים לב לסכום השנתי ,ההתקשרות לשנה זו
תעשה ע"פ הצעות מחיר /פטור ממכרז עקב סכום.
(החלטה מתאריך )13/08/18
לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ממליצה הועדה
לאשר את המלצת מנהלת מדור גנ"י ולקבוע את המציע אפי
כיפי בע"מ -אפריים נעמן כזוכה במכרז בהיותה ההצעה
בעלת הניקוד המשוקלל הטוב ביותר.
(החלטה מתאריך )13/08/18
לאר שמיעת שהדברים ועיון במסמכים ממליצה הועדה
לקבוע את המציעים ר.ב .בתנועה ונעמה פיין כזוכים במכרז.
המציע נעמה פיין תקבע כזוכה בכפוף להשוואות המחיר,
כאמור במסמכי המכרז .בהיותה ההצעות הנ""ל ההצעות
הכשרות העומדות במלוא דרישות ובעלות הניקוד המשוקלל
הטוב ביותר.
(החלטה מתאריך )13/08/18
לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים שהוצגו בפני הועדה
ממליצה הועדה לאשר את המציע ש.ח.ק מומחים לשכר
בע"מ כזוכה במכרז למרות היותה הצעה יחידה ,מאחר
שמדובר במכרז שני שפורסם באותו נושא ,ובהיותה סבירה
ביחס לאומדן המועצה ולאור שביעות הרצון משירותי הנ"ל,
כמו גם עמידתה במלוא דרישות המכרז.
(החלטה מתאריך )24/10/2018

 38/2018מרכז להקמת ותחזוקת
אתר אינטרנט משולב

בהעדר הצעות ,תבחן המועצה התקשרות למכרז חדש.
(החלטה מתאריך )12/11/2018
לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ממליצה הועדה
לראשת המועצה לאשר את ההמלצה המקצועית ולקבוע את
המציע תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ ע"ס 20,826 ₪
לחודש כולל מע"מ כזוכה במכרז למרות היותה ההצעה
היחידה במכרז ולמרות הפער הנמוך יחסית לאומדן
המועצה של כ 5%-בהיות ההצעה עומדת בדרישות המכרז
ובכלל זה המחיר המירבי שנקבע וכן בשים לב לעובדה כי
מדובר בספק המוכר למועצה משירותים קודמים ואשר
קיימת לגביו שביעות רצון .במידת האפשר ינוהל מו"מ עם
הספק לצורך מתן הנחה נוספת .יובהר כי האמור אינו
מהווה תנאי לזכייה במכרז.

 40/2018לקבלת שירותי תחזוקה
ופינוי פסולת אריזות
פלסטיק

לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ממליצה הועדה
לאמץ את המלצות הצוות המקצועי כמפורט לעיל וכפי
שהובאה בפנינו ולקבוע את המציע מס'  -1אביב תעשיות

 39/2018מנהל מערכות המידע
הממוחשבות במועצה
ובמוסדותיה

מחזור בע"מ במכרז בהיותה ההצעה הזולה ביותר.
 41/2018למכירת רכב משומש

לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ובשים לב לכך שחלק
מהשיקים שהוגשו ע"י המציעים הושבו להם ,בנסיבות
העניין לאור חלוף הזמן ממועד הגשת ההצעות וכאשר
מדובר במכרז למכירת רכב ,כאשר שווי הרכב השתנה
ממליצה הועדה לראשת המועצה לאשר את ההמלצה
המקצועית ולבטל את המכרז ולצאת למכרז חדש תחתיו.
בנסיבות העניין ,יש לאפשר למציעים קבלת השיק חזרה,
ללא הפעלת סנקציה של מימוש וזאת כיוון שהמחיר השתנה
בנסיבות שלא תלויות במציעים .כמו כן ,מבוקש כי בעתיד
במכרזים מסוג זה ,מועד קבלת ההחלטות יתואם בסמוך
למועד הפתיחה על מנת למנוע הישנות מצב זה בעתיד.

 42/2018לביצוע שירותי אספקת
והתקנת ריהוט וציוד
עבור מרחבי למידה
(מוסדות חינוך ) במסגרת
פרויקט M21

לאחר שמיעת הדברים ועיון במסמכים ממליצה הועדה
לאמץ את המלצות הצוות המקצועי ועמדת יועמ"ש כמפורט
לעיל וכפי שהובאה בפנינו ולקבוע את המציע מס'  -3הראל
מטבחים בע"מ כזוכה במכרז בהיותה ההצעה בעלת הניקוד
המשוקלל הטוב ביותר.
החלטה מתאריך )24/10/18

 44/2018למתן שירותי פיזיותרפיה
לילדים במשכ"ל
(מרכז שיפור כישורי
למידה)

בהעדר הצעות ,תבחן המועצה התקשרות למכרז חדש.
(החלטה מתאריך )12/11/2018

