
 
 

 
 2021 אפריל 25

 2021/04/25   מיום  7פרוטוקול  וועדת מכרזים מס' 

 

  בזום :-מכרזים ועדת חברי
 

 ועדת מכרזיםחבר       -לה גנקאסף 
 חבר ועדת מכרזים         -אייל פינס

 ועדת מכרזיםחבר        -ירון בורבא
 
 

 :משתתפים
 

 גזברית המועצה           -נטע לי אביטל
 יועמ"ש המועצה               - אולגה גונן
 מנכל המועצה                    -פלג ניאגו

 מנהל אגף תרבות וספורט           -יוסי טוביאנה
 מכרזי הנדסה     -ליאת ניר אברהם
 מכרזי רכש ומזכירת הוועדה        אליזבט בנני       

 
 
 
 

 15:40           שעת התחלת הישיבה   
 16:00                               סיום  שעת

 
 

 סדר יום:
 
 

 :יםת מכרזסגיר
 

 להפעלת ואחזקת בריכת שחייה אזורית במושבי יחדיו 7מ//2021מכרז 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 בריכת שחייה אזורית במושבי יחדיולהפעלת ואחזקת  7מ//2021מכרז  סגירת
 

 מכרז הנחות ללא אומדן הצעות 3 בפתיחת התיבה נמצאו 
 

מס' 
 סידורי

בנקאי  או שיק ערבות שם המציע
10,000  ₪18/07/21 

 אסולין שרלי 1
 א.ש שרותי הצלה

 אין ערבות

₪  10,000ערבות  ח.י.ש אלון בע"מ 2
18/07/21 

 צק בנקאי חביב פחימה 3

  
 
 

 
 דיון:

 ההצעה של אסולין שרלי נפסלה בשל אי צרוף ערבות להצעה.
 למציע ח.י.ש אלון בוצעה שיחת הבהרה לקבלת הסבר להצעתו

 במספר הילדיםהינו מחיר מנוי למשפחה גרעינית ללא הגבלה ₪  980
 ₪ 30כרטיס אורח 

 ₪ 40וכניסה בודדת לאירוע וקייטנה 
 שיחת הבהרה נעשתה גם לחביב ע"י יועמש המועצה בנוכחות יוסי ואליזבט

 חה גרעינית ללא הגבלה במספר הילדיםפמחיר מנוי הכוונה למנוי למש
 ₪ 30כרטיס אורח 

 ₪ 20כניסה בודדת לאירוע 
 ₪ 13כניסה בודדת לקייטנה 

 
 נת ההצעות ניבחנו ע"פ הפרמטרים במכרזבחי
 נק למחיר 70

מחיר  הפעילות
 מקסימלי

 מחיר לאחר הנחה
 אסולין שרלי

 מחיר לאחר הנחה
 ח.י.ש אלון בע"מ

מחיר לאחר 
חביב הנחה 

 פחימה
מחיר מנוי 

 לתושב מועצה
תוס'  2זוג+ 1000 ₪  1400

 לכל ילד 200
980 1100 

כרטיס אורח 
למנוי תושב 

 מועצה

 30 30 בימי חול 40 ₪  40

על פי מחירון  מחיר לאירוע 
בסיסי של  

 המפעיל

 20 40 משתנה

מחיר קייטנה 
 לילדי יחדיו

על פי מחירון 
בסיסי של  

 המפעיל

 13 40 לילד 30



 
 

 
 נק לאיכות 30ו

 נק' 87.25הצעת אלון ח.י.ש קיבלה 
 נק' 83.96הצעת חביב פחימה קיבלה 

 
 להלן: טבלת שיקלול ההצעה

 

 
 

 החלטה:
הוועדה מקבלת את המלצת פלג ויוסי וממליצה לראש המועצה לקבל את ההצעה 

 של ח.י.ש אלון כזוכה במכרז.

בדיקת הצעות למכרז הפעלת בריכת שחיה יחדיו 2021/מ/7

מציע

 מנוי מחיר ניקוד40
 לתושב כרטיס

10

 יחדיו מושבי אירוע

10
 יחדיו מושבי קייטנת10

סה" ההצעה עבור כ

      מקסימום הכספית

70נק '

 איכות ניקוד20 

נק, רצון שביעות

 קרבה ניקוד

 גאוגרפית5 

נק'

 ניסיון ניקוד

 מקצועי5 

נק' )שנים(

סה"ניקוד כ

401053.2558.25195587.25אלון

35.6310101065.63954.3383.96חביב

-3.29

חביבאלון

9801100מנוי מחיר

3030אורח כרטיס

 לבודד מחיר

4020אירוע

 בודד מחיר

4013קייטנה

 פירוט20נק ' 

איכות
פחימה חביב דרוג

רצון שביעות,  

7נקודות 
3

מתן שירות- ככלל, לפניות מענה ומתן בניהול הבריכה וועדת חברי של אינטנסיבית התערבות נדרשה,הבריכה תפעול- ושירותים מקלחות ניקיון, שוטפת ואחזקה ציוד שמירת, גינון-

 נקודות

7שירותיות, 

אנוש יחסי, 

 מול התנהות

התושבים

2

יחסי אנוש- ראוי לא מענה על תושבים תלונות, קול הרמת, שירותי לא-  תושבים תלונות- לתושבים מענה במתן המפעיל של בשמו הוועדה חברי התמודדות

 מקצועיות6 

נקודות
4

רישוי בגורמי טיפול- המפעיל תפקוד בהיעדר לטיפול שנדרשו אלו הם הוועדה וחברי המועצה

מים בדיקות, ביקורות- הדרישה אף על השנים כל לאורך, כנדרש מים בדיקות בוצעו אם גם, הבריאות משרד לנציג הועברו לא. 

ערבות מתן- בנקאית ערבות ניתנה לא השנים כל לאורך, צ אלא' פיקדון קהמועצה של חריג באישור

9סה"כ

 נק אפשריות 5

 על ניסיון
ניסיון של 12 שנים בהפעלת בריכה, ניסיון בהפעלה בריכה אחת.4.33

 פירוט20נק ' 

איכות
ישראל אלון דרוג

רצון שביעות,  

7נקודות 
 ברציפות עובד בית קבלן10 מקום באותו שנים , בעבודה ורצינות יושרה על מעיד6

 נקודות

7שירותיות, 

אנוש יחסי, 

 מול התנהות

התושבים

7
אמין אדם, 

מאוד שירותי

 מקצועיות6 

נקודות
הבריכה את להפעיל המועמד לגבי ביררנו,  חמות המלצות יש,  מרחבים בריכת את מפעיל15שנה .6

19סה"כ

 נק אפשריות 5

5 על ניסיון
ניסיון של 15 שנה בהפעלת בריכה, ניסיון בהפעלת 2 בריכות



 
 

 
 

 אייל פינס___________ ירון בורבא__________ ____________ אסף לה גנק
 

 .התקבל אישור במייל מחברי הועדה 


