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 22/08/2021   מיום  15פרוטוקול  וועדת מכרזים מס' 

 
 נוכחים: 

 
  :בזום-מכרזים ועדת חברי

  ועדת מכרזיםחבר -איציק אבוטבול
 חבר ועדת מכרזים -אייל פינס

 חבר ועדת מכרזים –אסף לה גנק 
 

 :משתתפים
 גזברית המועצה -נטע לי אביטל

 יועמ"ש המועצה -אולגה גונן 
 מכרזי הנדסה -ליאת ניר אברהם

 תקציבאית מחלקת הנדסה–עינב כהן 
 מנהל ביה"ס מבואות הנגב -אלי פרץ

 מנהל אגף יישובים-איתי זידנברג
 דוברת המועצה -דנה שמח

 
:0015שעת התחלת הישיבה     

 15:40  סיום  שעת
 
 

 סדר יום:
 

 :יםמכרז סגירת
 

 הרחבת גן שעשועים בקיבוץ להב -9ה//2021
 מתן שרותי יחסי ציבור   10מ//2021
ותמיכה במערכת לניהול כח אדם ותקציב  השימוש, תחזוקרשיון -13ח//2021

 בקמפוס "מבואות הנגב" 
 

 אישור ספקים לספר הספקים 
 
 ,הגהות ותמלול הקלדות -תגלית.חברת 1
 בקרקעות מזוהמות לפסולת, טיפו רחפירה, מחזושרותי -.חברת איזיטופ2

  



 
 

 
  הרחבת גן שעשועים בקיבוץ להב -9ה//2021מכרז  סגירת

מעטפת אומדן 1 מעטפות + 3 נמצאובפתיחת התיבה   

 
מס' 

 סידורי
ערבות  שם המציע

צק /תבנקאי
₪  20,000בנקאי 

08/11/2021 

הצעה כולל 
 מע"מ

לאחר בדיקת 
מחלקת 
 הנדסה 

 ₪  313,653.60 ₪  313,653.60 ערבות  נמר הנגב בע"מ  1

א.ב.מבנה מובילי  2
 ערוער בנגב בע"מ 

 ₪  229,671 ₪  229,671 ערבות 

 ₪  304,996.77 ₪  304,821.27 ערבות  אלעוברה בע"מ  3

  ₪  238,716  אומדן 4

 
 

קיבלנו  ךלמועצה, אהקבלן א.ב.מבנה מובילי ערוער בנגב בע"מ אינו מוכר  דיון:
פחות מהאומדן ,בוצעה לו שיחת ₪  9000-זולה כ ועליו. הצעתהמלצות חמות 

 הבהרה והנו עומד אחר הצעתו. 
 

הוועדה מקבלת את המלצת מחלקת הנדסה וממליצה לראש המועצה החלטה: 
בסך  בנה מובילי ערוער בנגב בע"מא.ב.מלקבל את ההצעה הזולה ביותר של 

 כזוכה במכרז.₪  229,671
 

ותמיכה במערכת לניהול כח אדם  השימוש, תחזוקרשיון -13/ח/2021מכרז  סגירת
 ותקציב בקמפוס מבואות הנגב.

 
 מעטפת אומדן 1 +נמצאו מעטפה אחתבפתיחת התיבה 

 
מס' 

 סידורי
צק /תערבות בנקאי שם המציע

₪  4,000בנקאי 
08/11/2021 

לפני הצעה 
 מע"מ

 לחודש₪  4850 ערבות  עוז לתמורה בע"מ  1

₪  4273.50  אומדן 2
 לחודש 

 
 דיון: 

 התקבלה הצעה אחת של חברת עוז לתמורה בע"מפורסם מכרז פומבי -אלי פרץ
שנים ,החברה נותנת שירות  5-עובדים עם החברה כ והסף, אנוהינה עומדת בתנאי 

אמנם גבוהה ,אך  העל כל הדרישות ומספקת את כל הצרכים. הצעת המצוין, עונ
 ממליץ בחום רב. ,משא ומתן על המחיר עמהנקיים 

 דנקבל את אישור חברי הוועדה, ומי תההצעה שהתקבלה מעט גבוהה, ראשי-לי-נטע
 משא ומתן . עמהנוכל לנהל  הלאחר הודעת הזכיי

 



 
 

 
 

וממליצה לראש המועצה לקבל את  אלי פרץהוועדה מקבלת את המלצת החלטה: 
 לחודש לפני מע"מ כזוכה במכרז.₪  4850ך בס לתמורה בע"מ זעוההצעה של 

 
מתן שרותי יחסי ציבור    10מ//2021מכרז  סגירת  

 
 הצעות. 2 בפתיחת התיבה נמצאו

 
מס' 

 סידורי
בנקאית/צק ערבות  שם המציע

עד ₪  3,000בנקאי 
11/10/2021 

לפני  הצעה
מע"מ/אחוז 

 הנחה 
 הנחה  5% שיק בנקאי  הדר אלוני 1

לפני ₪  5510
 מע"מ .

 
 הנחה  0% ערבות בנקאית  פאר לוין  2

לפני ₪  5800
 מע"מ.

 
 

 2דנה: את הדוברות במועצה מלווה חברת פאר לוין על תקן יועץ. הוגשו דיון: 
 איכות .  60%מחיר,  40%הצעות למכרז ,המדדים לבדיקה היו 

חברת פאר לוין חברה וגדולה ומוכרת ,לאחרונה החליפו רפרנט ואנו לא איתי: 
לנו עשתה רושם טוב וקיבלהדר אלוני בוצע ראיון טלפוני מרוצים מהשירות .

 5%לה ניסיון רב במגזר הציבורי, היא נתנה  שהמלצות וחוות דעת טובות עליה, י
נקודות ,הדר אלוני קיבלה  60פאר לוין קיבל הנחה לעומת פאר לוין שלא נתן הנחה .

 נקודות.  100
פגישה עם חברת  םבמכרז, ולתאכזוכה ממליצים לקבל את הצעתה של הדר אלוני 

פאר לוין בנוכחות ראש המועצה ניר זמיר זאת כדי שיקבלו הודעה מסודרת על סיום 
 התקשרות עם המועצה בשל העובדה כי נתנו שירות למועצה מספר שנים.

 
וממליצה לראש  דנה שמח ואיתי זידנברגהוועדה מקבלת את המלצת החלטה : 

 לפני מע"מ כזוכה במכרז.₪  5510ך בסהדר אלוני המועצה לקבל את ההצעה של 
  



 
 

 
 עדכון ספר הספקים:

 ,הגהות ותמלול הקלדות -תגלית.חברת 1
 בקרקעות מזוהמות לפסולת, טיפו רחפירה, מחזושרותי -.חברת איזיטופ2

 החלטה:
אשר מסמכי הבקשה נבדקו ע"י ליאת ואושרו ע"י  הספקיםהוועדה מאשרת הוספת 

 .מנהלי המחלקות הרלוונטיות 
 
 

 ____________אייל פינסגנק__________  איציק אבוטבול________ אסף לה
 

 

 

  



 
 

 
 


