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 10/10/2021   מיום  18פרוטוקול  וועדת מכרזים מס' 

 
 נוכחים: 

 
  :בזום-מכרזים ועדת חברי

  ועדת מכרזיםחבר -איציק אבוטבול
 חבר ועדת מכרזים -אסף רוט

 חבר ועדת מכרזים –אסף לה גנק 
 

 :משתתפים
 גזברית המועצה -נטע לי אביטל

 יועמ"ש המועצה -אולגה גונן 
 מכרזי רכש -אליזבט בנני

 מכרזי הנדסה -ליאת ניר אברהם
 סגן מהנדסת המועצה – יוגב אזולאי
 אחראי אסטרטגיה מחלקת יישובים-ניצן מרידן

 
:0315שעת התחלת הישיבה     

 15:50  סיום  שעת
 
 

 יום:סדר 
 

 :יםמכרז סגירת
 

  עבודות פיתוח שצ"פ במושב תדהר -11ה//2021
 בוסתני נבטים שלב ב   14מ//2021
 ארגון והפקת כנס ועדים -15/י/2021

  



 
 

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

מעטפת אומדן 1 מעטפות + 3 נמצאובפתיחת התיבה   

 
מס' 

 סידורי
בנקאי/צק ערבות  שם המציע

₪  20,000בנקאי 
01/11/2021 

כולל  הצעה
 מע"מ

לאחר בדיקת 
מחלקת 
 הנדסה 

 1,055,856.70 ערבות  מאור ב.ב  1
 ₪ 

1,055,856.79 
 ₪ 

 1,322,700.21 ₪  1,322,700 ערבות  סילס הנדסה  2
 ₪ 

 1,267,668.09 ערבות  השביל הירוק  3
 ₪ 

1,267,668.56 
 ₪ 

 1,121,764.41  אומדן 4
 ₪ 

 

 
 

 .עומד בהצעתונערך שימוע לקבלן הזול ביותר, מאור ב.ב,  דיון:
 הקבלן מוכר למועצה מעבודות בעבר, מומלץ ע"י מחלקת הנדסה.

 
הוועדה מקבלת את המלצת מחלקת הנדסה, וממליצה לראש המועצה החלטה: 
 ₪. 1,055,856.79מאור ב.ב , בסך  הזול ביותר הקבלן עםלהתקשר 

 
 

בוסתני נבטים שלב ב'-14ה//2021מכרז  סגירת  

 מעטפת אומדן 1 +אחת ת הצעהנמצאו מעטפבפתיחת התיבה 
 

מס' 
 סידורי

ערבות  שם המציע
צק /תבנקאי

₪  15,000בנקאי 
01/12/2021 

הצעה כולל 
 מע"מ

לאחר 
בדיקת 

מחלקת 
 הנדסה 

א.ב.מבנה מובילי  1
 ערוער בנגב בע"מ 

 372,258.90 ערבות 
 ש"ח

366,765.63 
 ש"ח 

  ₪  379,985.11  אומדן 2

 
 

 ן.ב.מבנה מובילי ערוער בנגב בע"מ. הקבלהתקבלה הצעה אחת של חברת אדיון: 
לא במכרז הרחבת גן השעשועים בלהב והחל לעבוד לאחרונה  חדש במועצה ,זכה

 מזמן . התקבלו המלצות חמות עליו . 
 

הוועדה מקבלת את המלצת מחלקת הנדסה, וממליצה לראש המועצה החלטה: 
 ₪. 366,765.63א.ב.מבנה מובילי ערוער בנגב בע"מ בסך  הקבלן עםלהתקשר 

  



 
 

 
 

  ארגון והפקת כנס ועדים.-15י//2021מכרז  סגירת
נמצאה מעטפת הצעה אחת + מעטפת אומדןבפתיחת התיבה   

 
מס' 

 סידורי
לא נדרשת ערבות  שם המציע

  השתת' במכרז
הצעה כולל 

 למשתתף מע"מ
אירוע -סיון נח 1

 בריבוע
 ש"ח 920 

 ש"ח 900  אומדן 2

 
 

 דיון:
 דש הבא יתקיים כנס הנהגת יישובים במועצה ,התקבלה הצעה אחת שלחו–ניצן 

סכום ההצעה לא יעלה ש היה  הסף במכרזתנאי סיון נח שעבדה בעבר עם המועצה .
 920ההצעה שהתקבלה היא ע"ס למשתתף. ₪  770-למשתתף, ולא יפחת מ₪  920על 
 למשתתף. ₪ 

 הבנתי שהיה קושי בחלק מהתכנית שסיון נח הציעה ?-נטע לי
לא היה קושי.סיון הביאה כמה אופציות לפעילות בערב, אנחנו ביקשנו פעילות -ניצן

 י ,ולא תהיה תוספת על המחיר שהוצע למשתתף.מחוץ למלון ,הפעילות ניתנת לשינו
 המחיר שהוצע ללא תוספת עלות. חשוב שהכל יהיה בתוך -נטע לי

 
מחלקת יישובים, וממליצה לראש המועצה הוועדה מקבלת את המלצת  החלטה :

 למשתתף.₪  920אירוע בריבוע בסך -להתקשר עם סיון נח
 

    איציק אבוטבול
 
 

 –אסף לה גנק 
 

 -אסף רוט 



 
 

 
 


