
 
 

 
 2021 יולי 22

 22/07/2021 מיום 12פרוטוקול  וועדת מכרזים מס' 

 

  מכרזים ועדת חבר
 

 ועדת מכרזיםחבר  -אסף רוט
 
 

 :משתתפים
 

 גזברית המועצה - נטע לי אביטל
 יועמ"ש המועצה -  אולגה גונן

 מנכ"ל מועצה-ניאגופלג 
 מכרזי רכש  -אליזבט בנני 

 מנהלת מחלקת תחבורה-אסתי כהן הלל
 מזכירת מחלקת תחבורה-רוזט נחום

 
 

 15:00   שעת התחלת הישיבה
 17:30  הישיבה  סיום שעת

 
 

 סדר יום:
 

 פתיחת מכרז:
 

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

  



 
 

 
שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי  הסעותמכרז – 12ת//2021פתיחת מכרז 

 הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות
 

 מעטפת אומדן 1+ 24 בפתיחת התיבה נמצאו
 

סכום ערבות  שם המציע מס' 
  א'

 ערבות סכום  תוקף הערבות
 ב' 

 תוקף הערבות 

 20/10/2021 ₪  10,000 20/10/2021 ₪  12,500 רפי מכלוף 1

מסיעי ש.רמי  2
 נתיבות בע"מ 

 20/10/2021 ₪  10,000 20/10/2021 ש"ח 20,000

-כהן דניאל 3
מוניות 

 הקמפוס

15,000  ₪ 20/10/2021   

   20/10/2021 ₪  10,000 גל שלמה  4

פז דרים  5
 שירותים בע"מ 

107,500  ₪ 20/10/2021 10,000  ₪ 20/10/2021 

מאיה תור  6
 בע"מ 

30,000  ₪ 20/10/2021 10,000  ₪ 20/10/2021 

מטיילי אלה  7
 בע"מ 

15,000  ₪ 20/10/2021 10,000  ₪ 20/10/2021 

אגד תעבורה  8
 בע"מ 

55,000  ₪ 20/10/2021 10,000  ₪ 20/10/2021 

המאירי  9
הסעות 

ושירותים 
 בע"מ 

47,500  ₪ 20/10/2021 10,000  ₪ 20/10/2021 

–חן בינו  10
ערבות לא 

תקינה הצעה 
 פסולה 

7500  ₪ 21/10/2021   

טיולי שער  11
 הנגב בע"מ 

32,500  ₪ 20/10/2021   

הסעות בירת  12
 הנגב בע"מ 

40,000  ₪ 20/10/2021   

   20/10/2021 ₪  7,500 גדעון איין  13

 20/10/2021 ₪  10,000 20/10/2021 ₪  75,000 מטיילי להב  14

15 
 

מרגלית ש.א 
 רכב בע"מ 

12,500  ₪ 20/10/2021   

פז אור הסעות  16
 ( בע"מ 1999)

180,000  ₪ 20/10/2021 10,000  ₪ 20/10/2021 

מטיילי ירון בר  17
 בע"מ 

20,000  ₪ 20/10/2021 10,000  ₪ 20/10/2021 



 
 

 
סכום ערבות  שם המציע מס' 

  א'
 ערבות סכום  תוקף הערבות

 ב' 
 תוקף הערבות 

 20/10/2021 ₪  10,000 20/10/2021 ₪  82,500 הסעות רהט  18

   20/10/2021 ₪  5,000 נוריאוף יצחק  19

גלים נרקיס גל  20
 הסעות בע"מ 

82,500  ₪ 20/10/2021 10,000 3₪ 20/10/2021 

מוניות  21
הגיבורים 

 בע"מ 

17,500  ₪ 20/10/2021 10,000  ₪ 20/10/2021 

   21/10/2021 ₪  10,000 גבאי אברהם  22

–פחימה חביב  23
 מוניות יחדיו 

7,500  ₪ 20/10/2021   

גולומב שלמה  24
גיל -ודנינו

 10מוניות 

30,000  ₪ 20/10/2021 10,000  ₪ 20/10/2021 

 
 מצורפת טבלת הצעות מחיר

 
 

 החלטה
 

לוועדת ההצעות יועברו למחלקת תחבורה לבדיקת ההצעות והעברת המלצה 
 המכרזים.

 
 ________ אסף רוט 

 

 


