
 
 

 
 2021אוגוסט  4

 04/08/2021 מיום 13פרוטוקול  וועדת מכרזים מס' 

 

  מכרזים ועדת יחבר
 

 ועדת מכרזיםחבר  -אסף רוט
 )בזום( חבר ועדת מכרזים-אסף לה גנק

 )בזום( חבר ועדת מכרזים-איציק אבוטבול
 
 

 :משתתפים
 

 גזברית המועצה - נטע לי אביטל
 יועמ"ש המועצה - אורית הלוי

 מנכ"ל מועצה-פלג ניאגו
 מכרזי רכש  -אליזבט בנני 

 מנהלת מחלקת תחבורה-אסתי כהן הלל
 רכז פרויקטים -יוגב אזולאי

 מכרזי הנדסה -ליאת ניר אברהם
 

00:15   שעת התחלת הישיבה  
 16:00  הישיבה  סיום שעת

 
 

 יום:סדר 
 

 פתיחת מכרזים:
 פיתוח שצ"פ במושב תדהר עבודות    11ה//2021

 
 סגירת מכרזים:

מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך  12ת//2021מכרז 
 רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות .

  



 
 

 
 עבודות פיתוח שצ"פ במושב תדהר   11ה//2021פתיחת מכרז 

מעטפת אומדן 1מעטפות+   3בפתיחת התיבה נמצאו   
 

מס' 
 סידורי

בנקאי/צק ערבות  שם המציע
₪  20,000בנקאי 

01/11/2021 

כולל  הצעה
 מע"מ

 ₪  1,055,856.70 ערבות  מאור ב.ב  1

 ₪  1,322,700 ערבות  סילס הנדסה  2

 ₪  1,267,668.09 ערבות  השביל הירוק  3

 ₪  1,121,764.41  אומדן 4

 
 

 החלטה
 

 ההצעות יועברו למחלקת הנדסה לבדיקה והעברת המלצה לוועדת המכרזים.

 
מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה  -12ת//2021סגירת מכרז 

 למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות .
 
 

 מעטפת אומדן  1מעטפות + 24בפתיחת התיבה נמצאו 
 

 דיון
 

 הצעות. 24התקבלו למכרז 
 פרקים .  7כתב הכמויות במכרז כלל 

 פרקים א+ב היו קווים של חינוך רגיל וחינוך מיוחד .
 .', תרבות ,חוגים וכוהפרקים ג עד ז היו קווים שוטפים של הרשות, רווח

 המועצה איפשרה למציעים להגיש ערבות :
 הערבות תוגש עפ"י הנחיות משרד החינוך במכרז .–פרקים א+ב 

ע"פ נוסח ₪  10,000לכל כמות אשר המציע ישתתף ,יש לצרף ערבות בסך -ז-פרקים ג
 המכרז.

אפשרות נוספת לשיקולו של המציע להגיש ערבות לכל הקווים שבהם ישתתף לפי 
 הנחיות משרד החינוך במכרז.

  



 
 

 
 בדיקת הערבויות :

 
 מציעים שערבותם פסולה: 

 חן בינו
 טיולי שער הנגב 

 בע"ממרגלית ש.א רכב 
 מוניות הגיבורים

 
 

 מציעים שערבותם לפרקים א+ב פסולה: 
 מאיה תור

 מטיילי אלה
 גולומב שלמה 

 
 שאר הערבויות תקינות .

 
נקודות איכות שניתנו ע"י אסתי  20נבדקו ע"י שקלול של שערבותן תקינה ההצעות 

 נקודות על המחיר . 80-מנהלת מחלקת תחבורה ו
 הגבוה ביותר זכו בקו.הצעות אשר קיבלו את הניקוד 

 
נטע לי הציגה בפני חברי הועדה את טבלת הניקוד שנערכה. חברי הועדה קיבלו 

 הסבר על אופן שקלול ההצעות.
 הטבלה נשלחה לחברי הועדה במייל.

  



 
 

 
 : )לפי הטבלה המצורפת(רשימת הזוכים 

 פז אור 
 פז דרים

 אגד תעבורה בע"מ 
 מטיילי אלה בע"מ

 מסיעי ש.רמי
 הקמפוסמוניות 

 מוניות גל-שלמה גל
 מטיילי להב

 נרקיס גל
 הסעות בירת הנגב

 המאירי
 פחימה חביב

 מכלוף רפי
 מטיילי ירון בר

 מאיה תור
 גבאי אברהם
 הסעות רהט

 10מוניות 
 

 __________איציק אבוטבול___________ אסף רוטאסף לה גנק _________
 

 

 
 

 
 

 


