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                                                                              22/3/2022מתאריך    2021/05פרוטוקול ועדת מכרזים מס'  

             
                                                         נוכחים: 

 יו"ר הוועדה סגן ראש העיר ומר טנוס נחלה, 
 מר יורי קוצ'ר, חבר הוועדה 

 הוועדה , חבר טוביה גלזר מר 
 

 : חסרים 
 הגב' לידיה רזניקוב, חברת הועדה 

 עו"ד כמיל עודה, חבר הוועדה 
 גב' אירית מורן, גזברית העירייה 

גב' מסודי אפרגן, מ"מ מנהלת משאבי  
 אנוש 

  
   מוזמנים נוספים:

 יועמ"שענבר בן סימון, עו"ד 
 מר אורן משה, מנהל רכש ומכרזים 

 מר בסאם מרעי, מבקר העירייה 
 ואג'די דכוור, אגף חינוךמר 

 מר מקס בוטבול, מנהל התזמורת 
 
 

   נציגי הקבלנים:
 גב' ליאורה בן אלישע, ברנקו וייס

 מר אבי אבירם, רשת אורט 
 מר שמוליק אנקרי, רשת עתיד

 
 
 

ויו"ר וועדת המכרזים מר    מנהל רכש ומכרזים ,  מר אורן משה הערה: תיבת המכרזים נפתחה ע"י  
                                                    . ת מעטפות רלוונטיו   11טנוס נחלה, ונמצאו בה  

 

 שירותי הגברה ותאורה לאירועי התזמורת האנדלוסית   - 02/2022זוטא  מכרז   .1

 שירותי ייעוץ בענייני בטיחות בעבודה   - 04/2022פומבי  מכרז   .2

   בחירת גורם לניהול והפעלת שלושה בתי"ס העל יסודיים   - 06/2022פומבי  מכרז   .3

 בחירת גורם לניהול והפעלת ביה"ס העל יסודי אולפנת צביה   - 07/2022פומבי  מכרז   .4

 
 סדר הדיון: 

 
 בחירת גורם לניהול והפעלת שלושה בתי הספר העל יסודיים   - 06/2022מכרז פומבי   .1
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הצעות + אומדן. אציין שבמכרז זה יש להגיש  3פרסמנו מכרז פומבי כדין. הוגשו אורן: 
 עבור רכישת מסמכי המכרז. ₪  ₪3,000 וקבלה ע"ס   80,000ערבות משתתף ע"ס 

 
לאומי ₪ של בנק  80,000, צורפה ערבות בנקאית ע"ס אורט ישראל"ש ע :1הצעה מס'  
 עבור רכישת מסמכי המכרז. ₪  3,000. כמו כן מצורפת קבלה ע"ס  2/7/2022בתוקף עד  

 ₪ לשנה.  600,000והשקעות ע"ס  3%תקורה ע"ס  הצעה עבור אורט מעלות:
 ₪ לשנה.  600,000והשקעות ע"ס  3%תקורה ע"ס  הצעה עבור אורט תרשיחא:

 ה. ₪ לשנ 300,000והשקעות ע"ס  3%תקורה ע"ס הצעה עבור ישיבה תיכונית: 
 

 הפועלים₪ של בנק  80,000רשת עתיד, צורפה ערבות בנקאית ע"ס "ש ע :2הצעה מס'  
 ₪ עבור רכישת מסמכי המכרז.  3,000. כמו כן מצורפת קבלה ע"ס  2/7/2022בתוקף עד  

 ₪ לשנה.  800,000והשקעות ע"ס  3%תקורה ע"ס  הצעה עבור אורט מעלות:
 ₪ לשנה.  600,000והשקעות ע"ס  3%תקורה ע"ס  הצעה עבור אורט תרשיחא:

 
בתוקף  לאומי₪ של בנק  80,000צורפה ערבות בנקאית ע"ס  ברנקו וייס,"ש ע: 3הצעה מס'  

 ₪ עבור רכישת מסמכי המכרז.   3,000. כמו כן מצורפת קבלה ע"ס  2/7/2022עד 
 ₪ לשנה.  301,000והשקעות ע"ס  5.99%תקורה ע"ס  הצעה עבור אורט מעלות:

 ₪ לשנה.  550,000והשקעות ע"ס   3.99%תקורה ע"ס  הצעה עבור אורט תרשיחא:
 ₪ לשנה.  201,000והשקעות ע"ס   5.99%תקורה ע"ס  הצעה עבור ישיבה תיכונית:

 
 אומדן:   4מעטפה מס'  

 ₪ לשנה  350,000והשקעות ע"ס  4%תקורה ע"ס  עבור אורט מעלות:
 ₪ לשנה.  350,000והשקעות ע"ס  4%תקורה ע"ס   עבור אורט תרשיחא:
 ₪ לשנה.  200,000והשקעות ע"ס  3%תקורה ע"ס  עבור ישיבה תיכונית:

 
על פי תנאי המכרז כל ההצעות עוברות לוועדה מקצועית שמורכבת מראש אגף חינוך, נציג 

ת את עות עומדות בתנאי הסף, מנקדהגזברות ויועמ"ש חיצונית. הוועדה בודקת שההצ 
 לוועדה המלצה מקצועית. ומגישה הצעותה
 

 מדוע צריך יועמ"ש חיצונית?  טנוס:
במקרה הזה, החליטה הרשות לקבל שירות של יועצת משפטית חיצונית שתכין   ענבר:

 . ותלווה את המכרז
 איך הוועדה המקצועית מנקדת את ההצעות? יורי:

מאוד ברורים שמחולקים   םבמסמכי המכרז מפורטות טבלאות נקוד עפ"י קריטריוני ענבר:
גם למחיר)תקורה והשקעות( וגם למאפייני איכות לפי ניקוד מאוד מיוחד שנקבע מראש 

 במסמכי המכרז. 
הוא יהיה חלק מהוועדה  ומכיר את התחום טוב, אני מבקש ש מאחר שמר ואג'די ותיק  טנוס:

 מסכימים? המקצועית. האם אתם 
 מסכים.  טוביה:

 מסכים.  יורי:
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   החלטת הועדה: 

. הוועדה תבחן את ההצעות, תוודא שהן עומדות בתנאי  וועדה מקצועית כל ההצעות יעברו ל 
 הסף, תנקד את ההצעות ותגיש לוועדה המלצה מקצועית. 

 
 שירותי הגברה ותאורה לאירועי התזמורת האנדלוסית   02/2022. מכרז זוטא  2
   

  ספקים. במכרז יש מפרט של התאורה וההגברה לאירועי  10פרסמנו מכרז זוטא ל אורן: 
 ₪ לאירוע.   8,000התזמורת. כמו כן יש מחיר מקסימום של 

 הוגשה הצעה אחת + אומדן. 
 

 ₪ כולל מע"מ לאירוע  7,200ע"ש יקיר פילו ע"ס  : 1הצעה מס'  
 ₪ כולל מע"מ לאירוע  7,000  אומדן:

 
 מקס, האם אתה עובד היום עם יקיר פילו?  אורן:
 אכן.   מקס:
 האם אתה מרוצה ממנו?   אורן:
 אני מרוצה. הוא מספק את כל הדרישות שלנו.   מקס:

 
 החלטת הוועדה: 

ההצעה היחידה שהוגשה כהצעה הזוכה בכפוף לבדיקה מקצועית  את  וועדת המכרזים מקבלת  
 עומדת בתנאי הסף. הבדיקה תעשה ע"י מנהל התזמורת האנדלוסית, מר מקס בוטבול. שההצעה  

 

 בחירת גורם לניהול והפעלת ביה"ס העל יסודי אולפנת צביה   07/2022. מכרז פומבי  3

במכרז זה צריך להגיש . פרסמנו מכרז פומבי כדין. הוגשה רק הצעה אחת + אומדן  אורן: 
 ₪ עבור רכישת מסמכי המכרז.  3,000וקבלה ע"ס  ₪  40,000ערבות משתתף ע"ס 

 
₪ של בנק  40,000ע"ש רשת נועם צביה, צורפה ערבות בנקאית ע"ס  : 1הצעה מס'  

 ₪ עבור רכישת מסמכי המכרז.  3,000הבינלאומי. כמו כן מצורפת קבלה ע"ס 
 ₪ לשנה.  200,000והשקעות ע"ס   6%תקורה ע"ס   הצעה:

 
 ₪ לשנה.  220,000והשקעות ע"ס  3.5%תקורה ע"ס   אומדן:  2מעטפה מס'  

 
על פי תנאי המכרז כל ההצעות עוברות לוועדה מקצועית שמורכבת מראש אגף חינוך, נציג 

 ת אתעות עומדות בתנאי הסף, מנקדהגזברות ויועמ"ש חיצונית. הוועדה בודקת שההצ 
 לוועדה המלצה מקצועית. ומגישה ההצעות

 
 גם כאן אני מבקש שמר ואג'די דכוור יהיה חלק מהוועדה המקצועית. מסכימים?  טנוס:

 . מסכים טוביה:
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 מסכים.  יורי:
 

 החלטת הוועדה: 
. הוועדה תבחן את ההצעה, תוודא שהיא עומדת בתנאי  וועדה מקצועית ל   ההצעה תעבור 

 ותגיש לוועדה המלצה מקצועית.   הסף, תנקד את ההצעה 
 

 שירותי ייעוץ בענייני בטיחות בעבודה.   04/2022. מכרז פומבי  4

הצעות + אומדן. במכרז זה היה מחיר  2מדובר במכרז פומבי שפורסם כדין. קבלנו  אורן: 
 . ₪ לחודש לפני מע"מ  7,000מקסימלי של 

₪ לחודש לפני   6,800בע"מ, ע"ס : ע"ש רונן המרכז הישראלי לבטיחות וגהות 1הצעה מס'  
   .מע"מ

 . ₪ לחודש לפני מע"מ 6,900ע"ש ניצן קריסטל בטיחות והנדסה, ע"ס  :2הצעה מס'  
 . ₪ לחודש לפני מע"מ 7,000 :אומדן   3מעטפה מס'  

 
גם במכרז זה ההצעות צריכות לעבור לוועדה מקצועית שתבדוק את ההצעות, תנקד אותם  

 ותגיש לוועדה המלצה מקצועית. 
 

 החלטת הוועדה: 
ההצעות יעברו לוועדה מקצועית שתבחן את ההצעות, תנקד אותם ותגיש בחזרה המלצה  

 . מקצועית 
 

 

 

 לוסי כהן  גב'  :  ל כתבה את הפרוטוקו                       חתימת יו"ר ועדת המכרזים מר טנוס נחלה

       

     

 
 


