
 
 

 
 

 2018אוגוסט  19

 2018/08/19   מיום  20פרוטוקול  וועדת מכרזים מס' 

 נוכחים: 
 

 חברי ועדת מכרזים:
 חבר וועדת מכרזים- עופר רימון

 
 משתתפים:

 
 גזברית -נועה לוין  ריצ'קר

 יועצת משפטית -אורית הלוי
 רכזת התקשרויות וחוזים -דנה גולן

 מזכירת הועדה -יסמין קמחי
 תקציבאית  -אליזבט בנני

 מנהל מחלקת תחבורה  -משה אורה
 
 
 

 16:00         שעת התחלת הישיבה
 16:30            שעת סיום הישיבה 

 
 :סדר יום

 
 פתיחת מכרז:

 
 מכרז לפרסום מודעות בעיתונות הכתובה. 38ג//2018
 או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל  \מכרז שירותי הסעות תלמידים ו 40/ת/2018

 ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות.                   
 

 סגירת מכרז:
 אין

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  פרסום מודעות בעיתונות הכתובה 38ג//2018פתיחת מכרז 
 מעטפת אומדן  1מעטפות + 2  בפתיחת התיבה נמצאו

  פרסום נחום שם המציע:
 

שבוע  אמצע מכרזים פרסום
סכום ההצעה 

כולל  אינץל
 מעמ

שבוע  סופי
סכום ההצעה 

כולל  לאינץ
 מעמ

שבוע סכום  סופי
 לאינץההצעה 

כולל 
+פרסום מעמ

 שבע
 ידיעות

 +כלכליסטאחרונות
475 530 630 

 1300 1200 885 +גלובסאחרונות ידיעות
 865 765 655 +הארץאחרונות ידיעות

 400 300 300 +הארץגלובס
 1300 1200 855 +ידיעות אחרונותגלובס

+ידיעות כלכליסט
 אחרונות

475 530 630 

 400 300 300 +הארץכלכליסט
    ובניה תיכנון חוק
אחרונות/ישראל  ידיעות

+שבע/ פוסטהיום/ישראל 
הנגב/ כלבי +אל  ידיעות

 אלערב כל/  סינארה

200 200 300 

אחרונות/ישראל  ידיעות
 /שבע+פוסטהיום/ישראל 

+אל  כלבי /הנגבידיעות 
 אלערבכל  /סינארה

200 200 300 

    דרושים מודעות
+ישראל הנגב ידיעות

 היום
500 645 730 

 735 650 600 אחרונות ידיעות
 216 135  הנגב ידיעות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 שם המציע: אקטיב ויז'ן 
 

שבוע  אמצע מכרזים פרסום
סכום ההצעה 

כולל  אינץל
 מעמ

שבוע  סופי
סכום ההצעה 

כולל  לאינץ
 מעמ

שבוע סכום  סופי
 לאינץההצעה 

כולל 
+פרסום מעמ

 שבע
 ידיעות

 +כלכליסטאחרונות
370 400 475 

 480 420 410 +גלובסאחרונות ידיעות
 480 420 410 +הארץאחרונות ידיעות

 235 175 175 +הארץגלובס
 480 420 410 אחרונות +ידיעותגלובס

+ידיעות כלכליסט
 אחרונות

360 389 475 

 240 195 175 +הארץכלכליסט
    ובניה תיכנון חוק
אחרונות/ישראל  ידיעות

+שבע/ פוסטהיום/ישראל 
הנגב/ כלבי +אל  ידיעות

 אלערב כל/  סינארה

150 150 150 

אחרונות/ישראל  ידיעות
 /שבע+פוסטהיום/ישראל 

+אל  כלבי /הנגבידיעות 
 אלערבכל  /סינארה

150 150 150 

    דרושים מודעות
+ישראל הנגב ידיעות

 היום
370 370 430 

 700 640 440 אחרונות ידיעות
 175 95 95 הנגב ידיעות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 אומדן : 
 

שבוע  אמצע מכרזים פרסום
סכום ההצעה 

כולל  חאינץ
 מעמ

שבוע  סופי
סכום ההצעה 

כולל  לאינץ
 מעמ

שבוע סכום  סופי
 לאינץההצעה 

כולל 
+פרסום מעמ

 שבע
 ידיעות

 +כלכליסטאחרונות
319 343 433 

 392 302 356 +גלובסאחרונות ידיעות
 480 440 390 +הארץאחרונות ידיעות

 234 144 144 +הארץגלובס
 462 372 354 +ידיעות אחרונותגלובס

+ידיעות כלכליסט
 אחרונות

320 343 433 

 234 144 144 +הארץכלכליסט
    ובניה תיכנון חוק
אחרונות/ישראל  ידיעות

+שבע/ פוסטהיום/ישראל 
הנגב/ כלבי +אל  ידיעות

 אלערב כל/  סינארה

117 117  

אחרונות/ישראל  ידיעות
 /שבע+פוסטהיום/ישראל 

+אל  כלבי /הנגבידיעות 
 אלערבכל  /סינארה

117 117  

    דרושים מודעות
+ישראל הנגב ידיעות

 היום
338 404  

  515 468 אחרונות ידיעות
  87 87 הנגב ידיעות

 
 החלטה:

 ההצעות יועברו למחלקת רכש לבדיקת ההצעות  והעברת המלצה לוועדת המכרזים
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 או עובדי הוראה  \מכרז שירותי הסעות תלמידים ו 40ת//2018מכרז   פתיחת 
 למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות.            

 
 מעטפת אומדן 1מעטפות +  5  בפתיחת התיבה נמצאו

מספר 
 שם המציע סידורי

 בתוקף ערבות
 19/11/2018עד 

 10,000 המאירי הסעות 1

 7,500 מרגלית ש.א רכב  בע"מ  2
 12,500 בע"מ 1999אור הסעות  -פז 3

 12,500 מטיילי להב בע"מ  4

 10,000 רמות טורס נגב בע"מ 5
 
 

 החלטה:
כל ההצעות נפתחו ונרשמו בגיליון אלקטרוני, במהלך הישיבה. ע"פ דרישות המכרז 

 .19/11/2018הערבות תהיה בתוקף עד 
כל ההצעות יועברו למשה אורה מנהל מחלקת התחבורה לבדיקת ההצעות והעברת 

 המלצה לוועדת המכרזים.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _______________ רימוןעופר 
 
 
 
 
 

 מזכירת הוועדה-יסמין קמחירשמה: 


