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 26/12/2021   מיום  22פרוטוקול  וועדת מכרזים מס' 

 
 נוכחים: 

 
  :בזום-מכרזים ועדת חברי

 חבר ועדת מכרזים –אייל פינס 
 חבר ועדת מכרזים-איציק אבוטבול

 חבר ועדת מכרזים -ירון בורבא
 

 :משתתפים
 גזברית המועצה -נטע לי אביטל

 יועמ"ש המועצה -אורית הלוי
 מכרזי רכש-אליזבט בנני

 מכרזי הנדסה -ליאת ניר אברהם
 רכז פרויקטים-יוגב אזולאי
 מנהלת מחלקת שפ"ה -תמר אליהו
 מנהל מחלקת מים וביוב-ניצן דואניס

 
 

 15:30שעת התחלת הישיבה   
 16:10  סיום  שעת

 
 

 סדר יום:
 

 :יםמכרז סגירת
 

 עבודות פיתוח ותשתיות שכונת התמרים בקיבוץ חצרים-6ה//2021
 טיפול בליקויים בהרחבה בקיבוץ כרמים -16ה//2021
למתן שירותים וביצוע עבודות יומיות באמצעות כלי צמ"ה בשטחי  -17מ//2021

 המועצה וביישוביה
 

 פתיחת מכרזים :
 

 הרחבת חניה בקמפוס מבואות הנגב -21ה//2021
 

 שימוש במערכת לדיגום וניטור שפכים באופן רציף. לצורך  - אישור ספק יחיד
 

 תהדרכות נהיגה מתקדמת, מניע–דרייב -חברת יו–אישור ספק לספר הספקים 
 צי הרכב  רתאונות דרכים, שיפו

  



 
 

 
 

 התמרים בקיבוץ חצריםותשתיות שכונת פיתוח עבודות -6ה//2021מכרז  סגירת
 

מעטפת אומדן 1 מעטפות + 12 נמצאובפתיחת התיבה   

 
מס' 

 סידורי
 תערבות בנקאי שם המציע

500,000  ₪
12/03/2022 

הצעה כולל 
 מע"מ

לאחר בדיקת 
מחלקת 
 הנדסה 

 13,337,123.96 ₪  13,676,985 ערבות   סילס הנדסה  1
 ₪ 

י.שומרוני חברה  2
 להשקעות

 11,987,975.72 ערבות 
 ₪ 

11,603,110.78 
 ₪ 

 8,338,918.77 ₪  8,015,624 ערבות  ג'ודה עאמר  3
 ₪ 

 11,339,229.33 ערבות  טלרן  4
 ₪ 

11,339,229.33 
 ₪ 

 12,245,329.98 ₪  12,277,037 ערבות  ע.מ.אבו עמרה  5
 ₪ 

אסיא חברה  6
 קבלנית 

 11,754,695.16 ערבות 
 ₪ 

11,754,685.80 
 ₪ 

טופ הנגב  7
 פרויקטים 

 13,083,969.60 ₪  13,083,970 ערבות 
 ₪ 

ר.ג.ס.עבודות  8
 עפר 

 9,968,704.20 ערבות 
 ₪ 

9,966,364.20 
 ₪ 

מערב פיתוח  9
 ותשתיות  

 11,207,277.15 ערבות 
 ₪ 

11,207,277.15 
 ₪ 

חופרי ר. אבו  10
 קוש 

 10,710,728.14 ערבות
₪ 

10,710,728.15 
 ₪ 

 10,036,397.87 ₪  10,039,817 ערבות  אחים וליד 11
 ₪ 

 9,404,813.34 ערבות  נמר הנגב  12
 ₪ 

9,404,813.34 
 ₪ 

 11,658,749.43   אומדן 
 ₪ 

 

 
 

לאחר בדיקה הצעתו ,המציע הזול הוא  ג'ודה עאמר הצעות למכרז . 12הוגשו דיון: 
 אחוז פחות מהאומדן.  28%-כ₪  8,338,918.77עומדת על 

הקבלן ביצע פרויקט בקיבוץ דביר בו היו פערים בהתנהלות השוטפת ,אי עמידה 
בוצע לקבלן שימוע בנוכחות יועמ"ש אולגה בלוחות זמנים ואי עמידה בהסכמים לכן 

, מחלקת הנדסה גונן, מהנדסת המועצה זוהרה ישי, גזברית המועצה נטע לי אביטל
ם עמידה במחיריו הזמנים בו הובהרו לקבלן לוחותומפקחי הפרויקט בחצרים 

את פרויקט אזור תעסוקה קמה  גם שהציע. הקבלן עומד אחר הצעתו . הקבלן מבצע
יעה שביעות רצון מעבודתו. מחלקת ברת ייזום ופיתוח ,חברת ייזום ופיתוח הבשל ח

 הנדסה ממליצה לקבל הצעתו של ג'ודה עאמר. 
 



 
 

 
הועדה מקבלת את המלצת מחלקת הנדסה , וממליצה לראש המועצה החלטה: 

 כזוכה במכרז. ₪ 8,338,918.77בסך ג'ודה עאמר לקבל את ההצעה של 
 
 
 

 טיפול בליקויים בהרחבה בקיבוץ כרמים -16ה//2021מכרז סגירת 
 

מעטפת אומדן 1 מעטפות + 3נמצאו בפתיחת התיבה   

 
מס' 

 סידורי
ערבות  שם המציע

ת/שיק בנקאי
בנקאי ע"ס 

עד ₪  15,000
12/03/2022 

הצעה כולל 
 מע"מ

לאחר 
בדיקת 

מחלקת 
 הנדסה 

 ₪  602,316 ₪  602,316 ערבות  טופ הנגב  1

א.ב.מבנה מובילי  2
 ערוער 

 ₪  260,857 ₪  260,857.35 ערבות

המוביל בטבע  3
 בע"מ 

 331,509.67 ₪  330,691 שיק
 ₪ 

  ₪  348,543  אומדן  4

 
צעות ,ההצעה הזולה הינה של חברת א.ב.מבנה מובילי ערוער בנגב ה 3הוגשו  :דיון

בוצע שימוע בקיבוץ להב ובנבטים. עובד בפרויקטים מוכר למועצה בע"מ. הקבלן 
מחלקת הנדסה ממליצה לקבל הצעתו של א.ב.מבנה לקבלן עומד אחר הצעתו. 

 מובילי ערוער בנגב.
 

הועדה מקבלת את המלצת מחלקת הנדסה , וממליצה לראש המועצה החלטה: 
כזוכה  ₪ 260,857בסך  א.ב.מבנה מובילי ערוער בנגב בע"מ לקבל את ההצעה של 

 במכרז.
 
 
 

 שימוש במערכת לדיגום וניטור שפכים באופן רציף. לצורךאישור ספק יחיד : 
 

 דיון: 
לאחרונה ישנן חריגות משמעותיות של שפכים באגן מנהל מחלקת מים וביוב: ניצן 

בית קמה המוזרמים למט"ש רהט שמקורן לא נמצא ולכן יש לדגום ולנטר את 
מקורות השפכים . חברת קנדו פיתחה מערכת של דיגום שפכים ,פיענוח וזיהוי 

 חריגות בזמן אמת דבר המאפשר מתן טיפול מידי. 
אבישי מחברת אפיק הנדסת סביבה  בחוות הדעת המקצועית שניתנה ע"י אמיר

  החברה הינה הספק היחיד בארץ למתן השירותים הנדרשים. והידרולוגיה,
 מחלקת מים וביוב ממליצה לפרסם הכוונה להתקשר עם חברת קנדו בעיתונות .

 לאחר הפרסום, אישור ספק יחיד יובא שוב לדיון בוועדת המכרזים. 
 

 מים וביוב.הועדה מקבלת את המלצת מחלקת : החלטה



 
 

 
 

למתן שירותים וביצוע עבודות יומיות באמצעות כלי  -17ה//2021מכרז  סגירת
 צמ"ה בשטחי המועצה וביישוביה

 
מעטפת אומדן 1 +נמצאו מעטפה אחת בפתיחת התיבה   

מס' 
 סידורי

ערבות  שם המציע
ת/שיק בנקאי

 5,000בנקאי ע"ס 
 12/03/2022עד ₪ 

 ערבות   א.פ.ע עבודות עפר 1

 
 מחירי ההצעה אינם כוללים מע"מ . 

 
מחיר כולל למתן  הפריט 

 שירות בגין יום עבודה 
 אומדן 

 1700 1400 (JCBמחפרון קטן )
משאית דבל )בעלת שני 

 סרנים אחוריים(
1950 1400 

 1800 2300 מחפר גדול )שופל(
משאית דבל )בעלת שני -צוות

סרנים אחוריים(+מחפר 
 גדול )שופל(

5300 3800 

בובקט )או דומה( 
 כף/מטאטא

1600 1300 

 2000 4000 טון מטר 32משאית מנוף עד 
במת הרמה מונעת עד גובה 

מטר וכושר העמסה של  16
 ק"ג 250

2800 650 

 
 

 :דיון
הוגשה הצעה אחת למכרז של חברת א.פ.ע עבודות עפר : תמר מנהלת מחלקת שפ"ה

גבוהים משמעותית ממחירי האומדן ומחירי השוק. ממליצה  ,המחירים שהציע
להמשיך בנוהל הצעות מחיר עד יציאה למכרז משותף עם ולבטל המכרז הנ"ל 

 מחלקת הנדסה. 
 

לבטל  וממליצה לראש המועצהשפ"ה, הועדה מקבלת את המלצת מחלקת החלטה: 
כלי צמ"ה למתן שירותים וביצוע עבודות יומיות באמצעות  17מ//2021את מכרז 

 .בשטחי המועצה וביישוביה
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 הרחבת חניה בקמפוס מבואות הנגב -21ה//2021מכרז  פתיחת
 

מעטפת אומדן 1 מעטפות + 8נמצאו בפתיחת התיבה   

 
מס' 

 סידורי
 תערבות בנקאי שם המציע

שיק בנקאי /
12,000  ₪

26/03/2022 

הצעה כולל 
 מע"מ

 ₪  361,255.05 ערבות  מאור ב.ב  1

 ₪  251,786.5 ערבות אייל ישר 2

אשדוד תשתיות  3
 י.ב בע"מ

 ₪  333,262.8 ערבות 

 ₪  467,751.3 ערבות  מובילי הר הנגב 4

א.ב.מבנה מובילי  5
 ערוער 

 ₪  274,248 ערבות 

אבו אל עסל  6
 ג'יבריל 

 ₪  270,787 ערבות 

אייל הרי יהודה  7
 בע"מ 

 ₪  380,390.4 שיק בנקאי 

 ₪  274,973.4 שיק בנקאי  המוביל בטבע  8

 ₪  296,738.33   אומדן 

 
 

ההצעות יועברו למחלקת הנדסה לבדיקה והעברת המלצה לוועדת החלטה: 
 המכרזים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 תהדרכות נהיגה מתקדמת, מניע–דרייב -חברת יו–אישור ספק לספר הספקים 

 צי הרכב  רתאונות דרכים, שיפו
 
 
 

- ירון בורבא

 
 -אייל פינס

 
 

 -איציק אבוטבול

 


