
 

 

 
    09-7649192  .  טלפון 

 

 2020מרץ  08 

 אדר תש"פ י"ב

 

 20203.4.פרוטוקול ועדת מכרזים מיום    
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      .  לביצוע עבודות שיפוצים ושדרוגים במוסדות עירייה קיימים - 39/2017פומבי   מכרז  .1

 

 

 

 בקשה לקביעת זוכה הבא בתור
 

בוצע מימוש אופציה לכל אשר נתנו את ההצעה הכי קרובה לאומדן. זוכים  8נקבעו   במכרז המקורי מיכאל זלדין:

אנו שוב עומדים לפני הארכה נוספת.  אך עם הקבלן  "שיטל בנייה ויזמות נדל"ן בע"מ"  אנו  שמונת הקבלנים. כרגע 

 שהוא קיבל בהערכת הספקים הוא וגם הציון לא מעוניינים להאריך שוב את החוזה, כי אנו לא שבעי רצון מעבודתו

במקום חב'  8כזוכה בע"מ"  הקבלן הבא בתור "מצודה הנדסת בניין את אני מבקש לקבוע בשל כך ,  ביותר. נמוך

שבזמנו קיימנו הזוכים  8תואם את ההנחה של ה 22% הוא ההנחה שנתן  מעבודות קודמות,הקבלן מוכר לנו שיטל. 

 עימם מו"מ לאחר זכיה. 

 אילה, האם זה אפשרי? אורן כהן:

 כן,  עו"ד אילה זיו:

חב' מצודה הנדסת בניין את לקבוע זלדין אני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה נקבל את המלצת מיכאל  אורן כהן:

 .39.17במכרז  נוסף הבא בתורכזוכה  בע"מ

 

 

 מאושר פה אחד 

   החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר:

 

 .39.17במכרז  נוסף הבא בתורכזוכה  מצודה הנדסת בניין בע"מחב' את לקבוע 

 

   אורן כהן        אביטל  חדאד                                                                  

 יו"ר ועדת המכרזים                                                            מזכירת הועדה    
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  .המקומית לתכנון ובנייהמתן שירותי שמאות לוועדה  – 7/2019מכרז פומבי   .  .2

 בלבד.  הצעות 37התקבלו למכרז 
 

 

סכום ההצעה בשקלים  שם בעל ההצעה מס' 

 )ללא מע"מ(

 

 מסמכים מצורפים  ערבות

 

1 

אפרים מרגלית 

שמאות וניהול 

 מקרקעין בע"מ 

 .תצהיר חוק עובדים1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 2

 תיאום מכרז.תצהיר אי 3

 .הצהרה העדר קירבה4

 .הצהרת המציע 5

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים  .6

 ע"מ   5.אישור וועדה מקומית  7

 .תשובות והבהרות 8

 .אישור ניהול ספרים9

 .אישור ניכוי מס 10

 .התאגדות החברה11

 .מורשה חתימה 12

 ע"מ   6.קורות חיים וניסיון  13

 ע"מ  2.רישום בפנקס שמאי מקרקעין  14

 .קבלה לרכישת מכרז15

 .רשימת שנות וותק16

 ע"מ   9.המלצות  17

 ע"מ  215שומות    5היטלי השבחה   .18

 ע"מ  348שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .19

 ע"מ   24.שמאי מייעץ  20

 

 .תשובות והבהרות 1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר גולדוסר זיו 2

 ספרים.אישור ניהול 2

 .אישור לעוסק מורשה 3

 .אישור ניכוי מס 4

 .תצהיר חוק עובדים5

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 6

 .תצהיר אי תיאום מכרז7

 .הצהרה העדר קירבה8

 .הצהרת המציע 9

 .טופס ביטוח 10

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים  .11

 .אישור וועדה מקומית12

 .קורות חיים13

 .רישום בפנקס שמאי מקרקעין   14

 ע"מ   47שומות  5היטלי השבחה   .15

 ע"מ  148שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .16

 .קבלה לרכישת מכרז17

 ע"מ   4.המלצות  18
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 –תמר אברהם  3

 שמאות מקרקעין

 .קבלה לרכישת מכרז1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 .אישור ניכוי מס 2

 .אישור ניהול ספרים3

 .תעודת עוסק מורשה 4

 .קורות חיים ופירוט ניסיון5

 ע"מ  5.תחומי התמחות המשרד  6

 רישום בפנקס שמאי מקרקעין   .7

 .תואר במשפטים, מדע המדינה 8

 .תעודת שמאות + גישור למנהלים 9

 .תצהיר חוק עובדים10

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 11

 .תצהיר אי תיאום מכרז 12

 .הצהרה העדר קירבה13

 .הצהרת המציע 14

 .תצהיר עסק בשליטת אישה 15

 .מורשה חתימה 16

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים  .17

 ע"מ   2.אישור וועדה מקומית  18

 .תשובות והבהרות19

 ע"מ   8.המלצות  20

 שומות    5.היטלי השבחה 21

 ע"מ  152מכרעת להיטל השבחה  שומות פרוטוקול דיון  8. 22

 

אינג' חיים גלנצר  4

מהנדס בניין ושמאי 

 מקרקעין 

 ע"מ  2.תוכן העניינים  1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 .תמצית פעילות המשרד2

 .הבהרות ותשובות 3

 .אישור ניהול ספרים4

 .תעודת עוסק מורשה 5

 .תצהיר חוק עובדים6

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות .7

 תצהיר אי תיאום מכרז .8

 הצהרה העדר קירבה .9

 .הצהרת המציע 10

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .11

 ע"מ   4.קורות חיים  12

 ע"מ  4.פרופיל עסקי  13

 המהנדסים רישום בפנקס  .14

 ע"מ   4רישום בפנקס שמאי מקרקעין   .15

 ע"מ   2.רישיון למודד  16

 .אגרה שנתית 17

 ע"מ  2.באנגלית  18

 .קורס בקרי מיגון + תעודת רישום בקר19

 ע"מ   3.תעודות תואר  20

 .תעודת שמאות מקרקעין21

 ע"מ   7.קורסים  22

 .אישור וועדה מקומית   23

 ע"מ  55שומות   5. היטלי השבחה  24

 .רשימה וועדות ערר25

 .קבלה לרכישת מכרז26

 ע"מ  12.המלצות  27

 ע"מ  231פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה  שומות  8. 28

 ע"מ   25.שומה מייעצת לעניין ירידת ערך  29
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יעקב אשר שמאות  5

 מקרקעין בע"מ 

 .תשובות והבהרות    1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 .אישור ניהול ספרים2

 .אישור ניכוי מס 3

 רישום בפנקס שמאי מקרקעין   .4

 ע"מ  2.התאגדות החברה  5

 תצהיר חוק עובדים .6

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .7

 תצהיר אי תיאום מכרז .8

 הצהרה העדר קירבה .9

 .הצהרת המציע 10

 .טופס ביטוח 11

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .12

 ע"מ   7.קורות חיים  13

 מקומית.אישור וועדה  14

 ע"מ   75 שומות   5היטלי השבחה   .15

 ע"מ   2.שומות מכריעות וועדות ערר  16

 .קבלה לרכישת מכרז17

 ע"מ   4.המלצות  18

 ע"מ  190שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .19

 .רישום של עמותה20

 ע"מ   5.תקנון  21

 

גדעון קרול שמאות  6

 מקרקעין 

 ע"מ  2.תוכן העניינים  1 נדרשה ערבותלא  ללא הצעת מחיר

 ע"מ   15.רקע כללי עם פירוט ניסיון  2

 ע"מ   8.רשימת שירותי שמאות  3

 .תשובות והבהרות   4

 ע"מ   18.המלצות  5

 תצהיר חוק עובדים .6

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .7

 תצהיר אי תיאום מכרז .8

 הצהרה העדר קירבה .9

 .הצהרת המציע 10

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .11

 ע"מ   3  אישור וועדה מקומית .12

 .טופס ביטוח 13

 ע"מ   4רישום בפנקס שמאי מקרקעין   .14

 .תואר מדעי החברה15

 ע"מ  5. קורסים   16

 .אישור ניהול ספרים17

 .אישור ניכוי מס 18

 .תעודת עוסק מורשה 19

 .קבלה לרכישת מכרז20

 ע"מ   60 שומות   5היטלי השבחה   .21

 ע"מ   167 שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .22

 

שאול לב שמאי  7

 מקרקעין 

 תצהיר חוק עובדים .1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .2

 תצהיר אי תיאום מכרז .3

 הצהרה העדר קירבה .4

 .הצהרת המציע 5

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .6

 ע"מ   2  אישור וועדה מקומית .7

 .טופס ביטוח 8

 .קבלה לרכישת מכרז9

 ע"מ  5.המלצות   10

 .הבהרות ותשובות11

 ע"מ   3.קורות חיים   12

 .אישור ניהול ספרים13

 .אישור ניכוי מס 14

 .תעודת עוסק מורשה 15

 ע"מ   2 רישום בפנקס שמאי מקרקעין    .16

 ע"מ  144 שומות   5היטלי השבחה   .17

 ע"מ  278 שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה    .18
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שלומי חדד כלכלן  8

 ושמאי מקרקעין

 תצהיר חוק עובדים .1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .2

 תצהיר אי תיאום מכרז .3

 הצהרה העדר קירבה .4

 .הצהרת המציע 5

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .6

 אישור וועדה מקומית .7

 .הבהרות ותשובות 8

 .תעודת עוסק מורשה 9

 רישום בפנקס שמאי מקרקעין    .10

 ע"מ   4.רישיון שמאי   11

 .תואר  בכלכלה 12

 .תעודה בשמאות וניהול נכסים 13

 ע"מ   3.פרופיל משרד  14

 .אישור ניהול ספרים15

 .אישור ניכוי מס 16

 .קבלה לרכישת מכרז17

 . המלצה 18

 .קורות חיים19

 ע"מ   77שומות    5היטלי השבחה   .20

 ע"מ   176שומה מכרעת  ופרוטוקול דיון    8. 21

 

 .תוכן עניינים 1 נדרשה ערבותלא  ללא הצעת מחיר מוטי זייד בע"מ 9

 .קבלה לרכישת מכרז2

 .תשובות והבהרות 3

 .תצהיר אי תיאום מכרז4

 תצהיר חוק עובדים .5

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .6

 הצהרה העדר קירבה .7

 .הצהרת המציע 8

 .טופס ביטוח 9

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .10

 ע"מ   4.קורות חיים  11

 ע"מ   4וועדה מקומית  .אישור 12

 ע"מ   3.פרופיל החברה   13

 ע"מ   2 רישום בפנקס שמאי מקרקעין    .14

 2019.סמל האיכות לשנת 15

 .באנגלית16

 ע"מ   3.קורסים  17

 ע"מ   2.מדד מומחים שמאי מצטיין  18

 .אישור רו"ח עובדים קבועים19

 ע"מ   4.פירוט הצוות המקצועי הבכיר + שמאים נוספים  20

 דת עוסק מורשה .תעו21

 ע"מ   2.רשות התאגידים  22

 .פרטיכל  23

 .אישור ניכוי מס 24

 .אישור ניהול ספרים25

 .שינוי שם חברה26

 ע"מ  10.טבלאות ניסיון מקצועי   27

 ע"מ     8.רשימת ממליצים  והמלצות  28

 ע"מ   37שומות    5היטלי השבחה    .29

 ע"מ   100שומה מכרעת  ופרוטוקול דיון    .30
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 .טופס ביטוח 1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר אחיקם ושות בע"מ 10

 .אישור ניכוי מס 2

 .אישור ניהול ספרים3

 .התאגדות החברה 4

 .מורשה חתימה 5

 .תעודת עוסק מורשה 6

 תצהיר חוק עובדים .7

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .8

 תצהיר אי תיאום מכרז .9

 הצהרה העדר קירבה .10

 .הצהרת המציע 11

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .12

 ע"מ   6.קורות חיים  13

 .אישור וועדה מקומית14

 רישום בפנקס שמאי מקרקעין   אישור  .15

 .קבלה לרכישת מכרז16

 ע"מ   5.המלצות  17

   ע"מ  72שומות    5היטלי השבחה   .18

 ע"מ   227ון    שומה מכרעת  ופרוטוקול די  8 .19

 

יעקב הלוי שמאי  11

 מקרקעין 

 תצהיר חוק עובדים .1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .2

 תצהיר אי תיאום מכרז .3

 הצהרה העדר קירבה .4

 .הצהרת המציע 5

 .ביטוח 6

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .7

 ע"מ   3.אישור וועדה מקומית  8

 .קבלה לרכישת מכרז9

 ע"מ   4רישום בפנקס שמאי מקרקעין   .10

 ע"מ  3.פרופיל המשרד   11

 .צוות המשרד 12

 ע"מ   2.קורות חיים  13

 .רשימת ממליצים 14

 .תואר במשפטים 15

 .נתונים ליצירת קשר16

 ע"מ   5.המלצות  17

 .אישור ניהול ספרים18

 .אישור ניכוי מס 19

 .תעודת עוסק מורשה 20

 ע"מ   65שומות    5י השבחה  היטל .21

 ע"מ   163 שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .22
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פנינה נוי אדריכלית  12

ושמאית מקרקעין 

 בע"מ

 ע"מ 4.תוכן עניינים  1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 .תשובות והבהרות 2

 .אישור ניכוי מס 3

 .אישור ניהול ספרים4

 .תעודת עוסק מורשה 5

 .התאגדות החברה 6

 .מורשה חתימה 7

 תצהיר חוק עובדים .8

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .9

 תצהיר אי תיאום מכרז .10

 הצהרה העדר קירבה .11

 .הצהרת המציעים 12

 תצהיר עסק בשליטת אישה  .13

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .14

 ע"מ   3.קורות חיים  15

 דות .רשימת תעו 16

 .תואר לארכיטקטורה17

 ע"מ   5רישום בפנקס שמאי מקרקעין   .18

 ע"מ   2.קורס  19

 .תעודת רישום בפנקס המהנדסים20

 ע"מ   2.אישור וועדה מקומית  21

 ע"מ   88שומות    5היטלי השבחה   .22

 ע"מ300שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .23

 ע"מ  11.המלצות  24

 .קבלה לרכישת מכרז25

 

ניהול  –גדי דגני  13

 ושמאות מקרקעין

 .תשובות והבהרות 1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 .תעודת עוסק מורשה 2

 .אישור ניהול ספרים3

 .אישור ניכוי מס 4

 .איגוד ורישום החברה5

 .מורשה חתימה 6

 תצהיר חוק עובדים .7

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .8

 תצהיר אי תיאום מכרז .9

 הצהרה העדר קירבה .10

 .הצהרת המציע 11

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .12

 .תעודה שמאות ובניהול מקרקעין13

 .תואר במתמטיקה ומדעי המחשב 14

 ע"מ  5.פרוםיל עסקי  15

 .פעילות המשרד 16

 .רשימת לקוחות חלקית17

 ע"מ  2.רשימת ממליצים פירוט ניסיון  18

 ע"מ   3.אישור וועדה מקומית  19

 ע"מ   2רישום בפנקס שמאי מקרקעין   .20

 ע"מ  82שומות   5היטלי השבחה   .21

 .טבלת וועדת ערר22

 ע"מ  152שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .23

 לרכישת מכרז.קבלה  24

 ע"מ  5.המלצות   25
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פרס שרת שמאות  14

וניהול מקרקעין 

 בע"מ

 תצהיר חוק עובדים .1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .2

 .תצהיר אי תיאום מכרז3

 הצהרה העדר קירבה .4

 .הצהרת המציע 5

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .6

 ע"מ   2.אישור וועדה מקומית  7

 .מורשה חתימה 8

 .קבלה לרכישת מכרז9

 .התאגדות החברה10

 .אישור ניהול ספרים11

 ע"מ   6.פרופיל החברה   12

 .מקצת פעילות המשרד 13

 ע"מ   2רישום בפנקס שמאי מקרקעין   .14

 ע"מ   5.קורות חיים   15

 .תואר כלכלה וניהול + מדעי החקלאות16

 ע"מ   2כת שמאי מקרקעין  .תעודת חב' לש17

 ע"מ   2.חבר באיגוד שמאי ביטוח בישראל   18

 ע"מ   2.קורס  19

 ע"מ  12.המלצות  20

 . תשובות והבהרות21

 ע"מ  73שומות   5היטלי השבחה   .22

 ע"מ   163 שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .23

 

 .התאגדות החברה 1 ערבותלא נדרשה  ללא הצעת מחיר גיל סגל בע"מ 15

 .תעודת עוסק מורשה 2

 .מורשה חתימה 3

 .אישור ניהול ספרים4

 .אישור ניכוי מס 5

 ע"מ  4.קורות חיים  6

 ע"מ   6.פרופיל ופעילות חברה   7

 ע"מ  3 רישום בפנקס שמאי מקרקעין    .8

   2019.סמל איכות לשנת  9

 .רשימת פירוט השכלה 10

 .תואר מדעי החברה11

 .תעודה שמאות מקרקעין וניהול נכסים12

 ע"מ   7.קורסים  13

 ע"מ   48שומות    5היטלי השבחה   .14

 .רשימת וועדות שמאים מכריעים 15

 ע"מ   162 שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .16

 .קבלה לרכישת מכרז17

 .תשובות והבהרות   18

 תצהיר חוק עובדים .19

 גבלות תצהיר לאנשים עם מו .20

 תצהיר אי תיאום מכרז .21

 הצהרה העדר קירבה .22

 .הצהרת המציע 23

 .טופס ביטוח 24

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .25

 ע"מ   2.אישור וועדה מקומית  26

 ע"מ  5.המלצות   27
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דליה עסיס שמאות  16

 מקרקעין 

 ע"מ  2 רישום בפנקס שמאי מקרקעין    .1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 .קבלה לרכישת מכרז2

 ע"מ  3.קורות חיים  3

 ע"מ   2.תואר מגיסטר למדעים + מדעי ההתנהגות  4

 .באנגלית5

 ע"מ   2.גיליון ציונים  6

 ע"מ  6.מכתבי המלצה  7

 תצהיר חוק עובדים .8

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .9

 תצהיר אי תיאום מכרז .10

 העדר קירבה  הצהרה .11

 .הצהרת המציע 12

 תצהיר עסק בשליטת אישה  .13

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .14

 .אישור וועדה מקומית15

 .תשובות והבהרות16

 .אישור ניהול ספרים17

 .אישור ניכוי מס 18

 שומות    8.רשימת פירוט 19

 ע"מ   153  שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .20

 שומות   5מת פירוט .רשי21

 ע"מ   64שומות    5היטלי השבחה   .22

 

 תשובות והבהרות  .1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר לוי אסף רפאל 17

 תצהיר חוק עובדים .2

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .3

 תצהיר אי תיאום מכרז .4

 הצהרה העדר קירבה .5

 .הצהרת המציע 6

 .טופס ביטוח 7

 ע"מ   8ניגוד עניינים  שאלון איתור  .8

 ע"מ   2.אישור וועדה מקומית  9

 .אישור ניהול ספרים10

 .תעודת עוסק מורשה 11

 .צילום ת.ז. 12

 ע"מ   3.פרופיל מקצועי   13

 רישום בפנקס שמאי מקרקעין    .14

 .קבלה לרכישת מכרז15

 ע"מ   5.המלצות  16

 ע"מ  63שומות   5היטלי השבחה   .17

 ע"מ   183 שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .18

 

ר. שרים שמאות  18

והנדסה אזרחית 

 בע"מ

 תצהיר חוק עובדים .1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .2

 תצהיר אי תיאום מכרז .3

 הצהרה העדר קירבה .4

 .הצהרת המציע 5

 .ביטוח 6

 ע"מ   8עניינים  שאלון איתור ניגוד  .7

 .אישור וועדה מקומית8

 .תשובות והבהרות 9

 .אישור ניכוי מס 10

 .אישור ניהול ספרים11

 .התאגדות החברה12

 ע"מ   2.מורשה חתימה   13

 ע"מ   2.קורות חיים  14

 רישום בפנקס שמאי מקרקעין    .15

 ע"מ   4.המלצות  16

 ע"מ  137שומות   5היטלי השבחה   .17

 ע"מ 3ומות  ש  8.רשימת פירוט 18

 ע"מ   228 שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .19
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צפריר שמאות  19

מקרקעין ויעוץ 

 כלכלי בע"מ

 תצהיר חוק עובדים .1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .2

 תצהיר אי תיאום מכרז .3

 הצהרה העדר קירבה .4

 .הצהרת המציע 5

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .6

 .אשור וועדה מקומית7

 .תשובות והבהרות 8

 .קבלה לרכישת מכרז9

 .אודות המשרד 10

 ע"מ   5.פרופיל מקצועי וניסיון  11

 .רשימת ממליצים 12

 .טבלת ניסיון ברשויות מקומיות 13

 .חבר לשכת עורכי דין 14

 ע"מ   5.המלצות  15

 .התאגדות החברה16

 מורשה  .תעודת עוסק 17

 .אישור ניכוי מס 18

 .מורשי חתימה 19

 ע"מ  63שומות   5היטלי השבחה   .20

 ע"מ   106 שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .21

 

ד"ר ברזילי בועז  20

שמאי מקרקעין 

 מוסמך

 .קבלה לרכישת מכרז1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .2

 תצהיר אי תיאום מכרז .3

 הצהרה העדר קירבה .4

 .הצהרת המציע 5

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .6

 ע"מ   10.פרטי השכלה והכשרה מקצועית  7

 ע"מ   2.אישור ועדה מקומית  8

 .תשובות והבהרות 9

 .אישור ניהול ספרים10

 .אישור ניכוי מס 11

 רו"ח על נכסים.אישור 12

 ע"מ   2  תצהיר חוק עובדים .13

 .תעודת עוסק מורשה 14

 .מורשה חתימה 15

 ע"מ   2.התאגדות החברה  16

 ע"מ   2.תקנון החברה  17

 ע"מ   2.רשות התאגידים  18

 ע"מ   4רישום בפנקס שמאי מקרקעין   .19

 .תואר מדעי המדינה   20

 .תואר מדעי החברה21

 .דוקטור לפילוסופיה22

 וי לוועדת ערר.מינ23

 ע"מ  2.קורסים  24

 ע"מ   2.רשימה לעבודה עם רשויות ומשרדי ממשלה  25

 ע"מ   7.המלצות  26

 ע"מ   105היטלי השבחה  שומות   .27

 ע"מ   20.וועדת ערר  28

 ע"מ  138 שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה    .29
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גיל גלעד שמאות  21

מקרקעין ובנייה 

 ירוקה

 .קבלה לרכישת מכרז1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 תצהיר חוק עובדים .2

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .3

 תצהיר אי תיאום מכרז .4

 .הצהרה העדר קירבה5

 .הצהרת המציע 6

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .7

 .קורות חיים   8

 אישור ועדה מקומית .9

 רישום בפנקס שמאי מקרקעין    .10

 .תשובות והבהרות11

 .אישור ניהול ספרים12

 .אישור ניכוי מס 13

 .תעודת עוסק מורשה 14

 ע"מ  77שומות   5היטלי השבחה   .15

 ע"מ   207 שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .16

 

גל צרויה שמאות  22

 מקרקעין 

 .הצהרת המציע 1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .2

 אישור ועדה מקומית .3

 .אישור ניהול ספרים4

 .תעודת עוסק מורשה 5

 ע"מ   3.קורות חיים ופרופיל משרד   6

 .תואר מדעי החברה7

 ע"מ  2רישום בפנקס שמאי מקרקעין   .8

 .קבלה לרכישת מכרז9

 ע"מ   5.המלצות  10

 ע"מ  52שומות   5היטלי השבחה   .11

 פרוטוקולים והכרעה 8.רשימת טבלה ל  12

 ע"מ  127 שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .13

 

שער שגיא שמאי  23

 מקרקעין 

 .תוכן העניינים 1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 .קבלה לרכישת מכרז2

 תצהיר חוק עובדים .3

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .4

 תצהיר אי תיאום מכרז .5

 הצהרה העדר קירבה .6

 .הצהרת המציע 7

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .8

 .הבהרות ותשובות 9

 .התאגדות החברה10

 .מורשה חתימה  11

 ע"מ  2.אישור ניהול ספרים  12

 ע"מ  2.אישור ניכוי מס  13

 ע"מ   3.קורות חיים  14

 רישום בפנקס שמאי מקרקעין    .15

 ע"מ   9.המלצות  16

 אישור ועדה מקומית .17

 ע"מ   2.ניסיון תעסוקתי וניסיון  18

 ע"מ     124היטלי השבחה  שומות    .19

 ע"מ  231שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .20

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
    09-7649192  .  טלפון 

 

 

 

 

לדור   –גלית אציל  24

שמאות מקרקעין 

 בע"מ

 .תיאור המשרד 1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 ע"מ  2.קורות חיים  2

 ע"מ   4.המלצות  3

 .הבהרות ותשובות 4

 תצהיר חוק עובדים .5

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .6

 תצהיר אי תיאום מכרז .7

 הצהרה העדר קירבה .8

 .הצהרת המציע 9

 תצהיר עסק בשליטת אישה  .10

 .ביטוח 11

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .12

 ע"מ   2  אישור ועדה מקומית .13

 .התאגדות החברה14

 .מורשה חתימה 15

 .תעודת עוסק מורשה 16

 .אישור ניהול ספרים17

 .אישור ניכוי מס 18

 רישום בפנקס שמאי מקרקעין    .19

 .קבלה לרכישת מכרז20

 ע"מ  104שומות   5ה  היטלי השבח  .21

 ע"מ  158שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .22

 

ורד אלון שמאית  25

 מקרקעין 

 .תשובות והבהרות 1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 .מכתב למנכל מדני מור לשינוי תנאי סף2

 .קבלה לרכישת מכרז3

 .טופס ביטוח 4

 ע"מ   7.המלצות  5

 רישום בפנקס שמאי מקרקעין    .6

 .אישור ניהול ספרים7

 .אישור ניכוי מס 8

 תצהיר חוק עובדים .9

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .10

 תצהיר אי תיאום מכרז .11

 הצהרה העדר קירבה .12

 .הצהרת המציע 13

 תצהיר עסק בשליטת אישה  .14

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .15

 ע"מ  2.וועדת ערר  16

 ע"מ   182 שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .17

     ע"מ  83שומות   5היטלי השבחה   .18
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נטל כהן  –חפשי  26

 בע"מ

 .תשובות והבהרות 1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 ספרים.אישור ניהול 2

 .אישור ניכוי מס 3

 .תעודת עוסק מורשה 4

 .שינוי שם החברה5

 ע"מ   3.רשם החברות  6

 תצהיר חוק עובדים .7

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .8

 תצהיר אי תיאום מכרז .9

 הצהרה העדר קירבה .10

 .הצהרת המציע 11

 שני שמאים   ע"מ  8שאלון איתור ניגוד עניינים   .12

 ע"מ   3.פרופיל החברה   13

 ע"מ  2.מכון התקנים  14

 ע"מ   4.רישיון שמאי מקרקעין  15

   2019.סמל האיכות לשנת 16

 ע"מ   3רישום בפנקס שמאי מקרקעין   .17

 .תואר בכלכלה 18

 .תואר מדע המדינה19

 ע"מ   2  אישור ועדה מקומית .20

 ע"מ  130שומות   5טלי השבחה  הי .21

 ע"מ   2שומות  8+ 5.פירוט 22

 ע"מ 213שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .23

 .קבלה לרכישת מכרז24

 ע"מ   9.המלצות  25

 

 תצהיר חוק עובדים .1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר רובל אסולין אשכנזי  27

 תצהיר אי תיאום מכרז .2

 הצהרה העדר קירבה .3

 .הצהרת המציע 4

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .5

 רישום בפנקס שמאי מקרקעין    .6

 ע"מ   3.פרופיל משרד  7

 .תעודת עוסק מורשה 8

 .אישור ניהול ספרים9

 .אישור ניכוי מס 10

 .אישור וועדה מקומית11

 ע"מ   7.רשימת הזמנת שומה  12

 .ניסיון קודם 13

 .קבלה לרכישת מכרז14

 ע"מ   4.המלצות  15

 ע"מ   15.בקרה שומת מקרקעין  16

 ע"מ  111שומות   5היטלי השבחה   .17

 ע"מ  188שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .18

 

רמי סויצקי שמאי  28

 מקרקעין 

 תצהיר חוק עובדים .1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .2

 תצהיר אי תיאום מכרז .3

 הצהרה העדר קירבה .4

 .הצהרת המציע 5

 .ביטוח 6

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .7

 ע"מ  3.תיאור המשרד  8

 ע"מ   5  אישור ועדה מקומית .9

 ע"מ  6.המלצות   10

 .קבלה לרכישת מכרז11

 ע"מ  117שומות   5היטלי השבחה   .12

 ע"מ  222שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8. 13

 ע"מ  12.רשימת שומות מכריעות ת"א  וחולון  14
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אייל עמית שמאות  29

מקרקעין הנדסה 

 ויזמות בע"מ

 .תשובות והבהרות 1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 תצהיר חוק עובדים .2

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .3

 תצהיר אי תיאום מכרז .4

 הצהרה העדר קירבה .5

 .ביטוח 6

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .7

 אישור ועדה מקומית .8

 ע"מ   4.דיוקן מקצועי  9

 .אישור ניהול ספרים10

 .קבלה לרכישת מכרז11

 ע"מ   2רישום בפנקס שמאי מקרקעין   .12

 .מורשה חתימה 13

 ע"מ  108שומות   5היטלי השבחה   .14

 ע"מ  170שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .15

 

אריק בן שימול  30

 שמאות מקרקעין

 תצהיר חוק עובדים .1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .2

 תצהיר אי תיאום מכרז .3

 הצהרה העדר קירבה .4

 .הצהרת המציע 5

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .6

 .אישור וועדה מקומית7

 .הבהרות ותשובות 8

 .קבלה לרכישת מכרז9

 .תמצית פעילות 10

 ע"מ   3רישום בפנקס שמאי מקרקעין   .11

 .אישור ניהול ספרים12

 ור ניכוי מס .איש13

 .תעודת עוסק מורשה 14

 .התאגדות החברה15

 .מורשה חתימה 16

 ע"מ   7.המלצות  17

 ע"מ   80שומות    5היטלי השבחה   .18

 .רשימת שומות בהליך שמאי מכריע19

 ע"מ  190שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .20

 

אלכס האוזר שמאי  31

 מקרקעין 

 .תשובות והבהרות 1 נדרשה ערבותלא  ללא הצעת מחיר

 ע"מ  2.קורות חיים  2

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .3

 תצהיר אי תיאום מכרז .4

 תצהיר חוק עובדים .5

 .אישור וועדה מקומית6

 .הצהרת המציע 7

 הצהרה העדר קירבה .8

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .9

 .קבלה לרכישת מכרז10

 רישום בפנקס שמאי מקרקעין    .11

 ע"מ   4.המלצות  12

 ע"מ  69שומות   5היטלי השבחה   .13

 539 שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה    .14

 ע"מ  37.הערכת השבחה שומה אחרת  15
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עמיר סיון שמאות  32

 מקרקעין בע"מ 

 .קורות חיים1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 רישום בפנקס שמאי מקרקעין    .2

 תצהיר חוק עובדים .3

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .4

 תצהיר אי תיאום מכרז .5

 הצהרה העדר קירבה .6

 .הצהרת המציע 7

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .8

 .תעודת עוסק מורשה 9

 .אישור ניכוי מס 10

 .אישור ניהול ספרים11

 ע"מ   3.אישור וועדה מקומית  12

 .השוואת תוצאות בהליך של מינוי שמאי מכריע13

 ע"מ   8.המלצות  14

 שומות    ע"מ 5היטלי השבחה   .15

 .רשימת עב' בהליך שומות מכריעות16

 ע"מ  127שומות   5היטלי השבחה   .17

 166שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .18

 

ארווין אריה אייכנר  33

 שמאי מקרקעין

 .הבהרות ותשובות 1 לא נדרשה ערבות הצעת מחירללא 

 .תעודת עוסק מורשה 2

 .אישור ניהול ספרים3

 .אישור ניכוי מס 4

 תצהיר חוק עובדים .5

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .6

 תצהיר אי תיאום מכרז .7

 הצהרה העדר קירבה .8

 .הצהרת המציע 9

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .10

 .אישור וועדה מקומית11

 ע"מ   2.ניסיון מקצועי  12

 רישום בפנקס שמאי מקרקעין    .13

 .קבלה לרכישת מכרז14

 ע"מ   3.המלצות 15

 ע"מ  65שומות   5היטלי השבחה   .16

 ע"מ  139שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .17

 

א. ליפה שמאות  34

מקרקעין ניהול 

 נכסים בע"מ

 ע"מ  3.קורות חיים  1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

   ע"מ 3 רישום בפנקס שמאי מקרקעין  .2

 .תואר במשפטים 3

 .צילום ת. ז. 4

 ע"מ   3.המלצות  5

 .איגוד ורישום החברה6

 .אישור ניכוי מס 7

 .אישור ניהול ספרים8

 .מורשה חתימה 9

 .תעודת עוסק מורשה 10

 תצהיר חוק עובדים .11

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .12

 תצהיר אי תיאום מכרז .13

 הצהרה העדר קירבה .14

 .הצהרת המציע 15

 תצהיר עסק בשליטת אישה  .16

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .17

 אישור ועדה מקומית .18

 ע"מ   3.המלצות  19

 .תשובות והבהרות20

 .קבלה לרכישת מכרז21

 ע"מ  65שומות   5היטלי השבחה   .22
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חיים מסילתי, עו"ד   35

 ושמאי מקרקעין

 .תשובות והבהרות 1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 תצהיר חוק עובדים .2

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .3

 תצהיר אי תיאום מכרז .4

 הצהרה העדר קירבה .5

 .הצהרת המציע 6

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .7

 אישור ועדה מקומית .8

 .רשימת היטלי השבחה 9

 ע"מ   6.פרופיל משרד  10

 ע"מ   2רישום בפנקס שמאי מקרקעין   .11

 .התאגדות ורישום החברה12

 .אישור ניכוי ספרים13

 .אישור ניהול ספרים14

 .תעודת עוסק מורשה 15

 .קבלה לרכישת מכרז16

 ע"מ   7.המלצות  17

 .רשימת רשויות מקומיות 18

 ע"מ  76שומות   5היטלי השבחה   .19

 ע"מ  123שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .20

 

לוי אברהם ויונתן  36

שמאות מקרקעין 

 בע"מ

 תצהיר חוק עובדים .1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .2

 תצהיר אי תיאום מכרז .3

 הצהרה העדר קירבה .4

 .הצהרת המציע 5

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .6

 ע"מ   3  אישור ועדה מקומית .7

 .תשובות והבהרות 8

 ע"מ   3.פרופיל משרד  9

 .שינוי שם חברה10

 .התאגדות החברה11

 .רשם החברות   12

 .עוסק מורשה 13

 ע"מ   2.מורשה חתימה   14

 ע"מ   2.רשות התאגידים  15

 .אישור ניכוי מס 16

 .אישור ניהול ספרים17

 ע"מ 8רישום בפנקס שמאי מקרקעין   .18

 .תואר בסטטיסטיקה ובגיאוגרפיה19

 .תעודה בשמאות וניהול נכסים 20

 .תואר בכלכלה ומנהל עסקים21

 .תואר מגיסטר בלימודי מקרקעין22

 ע"מ   3.המלצות  23

 .קבלה לרכישת מכרז24

 ע"מ  152שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .25

 ע"מ   27.וועדת ערר  26

 ע"מ  114שומות   5היטלי השבחה   .27
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 דוד בריל בע"מ  37

 

 תצהיר חוק עובדים .1 לא נדרשה ערבות ללא הצעת מחיר

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .2

 תצהיר אי תיאום מכרז .3

 הצהרה העדר קירבה .4

 .הצהרת המציע 5

 ע"מ   8שאלון איתור ניגוד עניינים   .6

 אישור ועדה מקומית .7

 .תשובות והבהרות 8

 ע"מ 4רישום בפנקס שמאי מקרקעין   .9

 .מורשה חתימה 10

 .התאגדות החברה   11

 .תעודת עוסק מורשה 12

 .אישור ניהול ספרים 13

 ע"מ   3.קורות חיים  14

 ע"מ   3.תואר מדעי החברה  15

 ע"מ  2.באנגלית  16

 .רישום בפנקס המתכננים 17

 .תואר גאוגרפיה וסביבת האדם18

 ע"מ  11.המלצה  19

 .קבלה לרכישת מכרז20

 ע"מ  126שומות    5היטלי השבחה   .21

 ע"מ  210שומות פרוטוקול דיון מכרעת להיטל השבחה   8 .22

 

   ללא הצעת מחיר אומדן 

 

 

 השמאים.  מכרזמדובר ב אורן כהן:

הצעות.  34הצעות, בתנאי הסף עמדו  37הוגשו  בדיקת ההצעות ארכה זמן רב בשל כמות המציעים. למכרז:  צחי בן אדרת

 ן.  במעמד הריאיו 85 -השמאים שלא זומנו לראיון היה ניקוד פחות מ 3 -ל, שמאים  31זומנו  לפחות  85בציון ולראיון 

במסמך שנשלח לכם מבעוד מועד מפורטות כלל הבדיקות נשאלו שאלות מקצועיות ובהתאם לתשובות דורגו ההצעות. 

 , אסף לוי:  השמאים  6 אנו ממליצים על ו גם ציוני הראיונות של כל המרואיינים. לאור הבדיקה שנערכו כמ

 במכרז. כזוכים בעלי הדירוג הגבוה ביותר  ,לוי אברהם ויונתן ,גלית אציל לדור ,גיל סגל ,יעקב צפריר, קו מגוון שגיא שער

 שמאים ? 6למה צריכים  עו"ד קרן גרשון:

 עבודה אסטרטגית, התעריף הוא קבוע.  ל 2  ועודשוטף  4 דניאל פומרנץ:

 הזוכים? 6איך מפזרים את העבודה לכל  אורן כהן:

 לפי המומחיות של כל שמאי. צחי בן אדרת: 

 אילה, זה בסדר שנותנים לבצע עבודות לפי מומחיות ? אורן כהן:

 .זה לגיטימי עו"ד אילה זיו:

 נתתם בראיון ניקוד עבור הופעה כללית, איך זה קשור לעבודת השמאי ? עו"ד קרן גרשון:

 ערר ולכן ההופעה שלהם חשובה. תבוועד: השמאים מופיעים דניאל פמרנץ

השמאים בעלי הציון  6מליץ על להעלות הצעת החלטה לפיה נקבל את המלצת הצוות המקצועי ונ אני מבקש אורן כהן:

 כזוכים. ןהמשוקלל הגבוה ביותר מהריאיו

 

 מאושר פה אחד 
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   החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר:

 

   : והםבראיון   כזוכים במכרז בשל הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר שמאים 6לקבוע  

 אסף לוי  

  יעקב צפריר

 קו מגוון שגיא שער 

 גיל סגל 

 גלית אציל לדור 

 לוי אברהם ויונתן 

 

 

 

   אורן כהן        אביטל  חדאד                                                                  

 יו"ר ועדת המכרזים                                                            מזכירת הועדה    
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   .וילונות למוסדות עירייה ולבתי ספראספקת והתקנת   – 14/2019מכרז זוטא  .3

 הצעות בלבד. 2התקבלו למכרז 
 

 

)ללא הסכום הכולל של ההצעה בשקלים  שם בעל ההצעה מס' 

 או באחוזיםמע"מ(  
 מסמכים מצורפים  ערבות

 

1 

 

ש. לנדאו יצרני 

 וילונות

 

 4%  –פרק א' וילונות הסטה וגלילה 

 

 לא הגיש –פרק ב' וילונות סאנסטריפ 

 

לא נדרשה 

 ערבות 

 

 .תשובות והבהרות 1

 תצהיר חוק עובדים .2

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .3

 תצהיר אי תיאום מכרז .4

 הצהרה העדר קירבה .5

 הצהרת המציע  .6

 קבלה לרכישת מכרז .7

 תעודת עוסק מורשה  .8

 אישור ניהול ספרים .9

 אישור ניכוי מס  .10

 

 27%  –פרק א' וילונות הסטה וגלילה  רקוטקס בע"מ  2

 

 16% –פרק ב' וילונות סאנסטריפ 

 

לא נדרשה 

 ערבות 

 תצהיר חוק עובדים .1

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .2

 תצהיר אי תיאום מכרז .3

 הצהרה העדר קירבה .4

 הצהרת המציע  .5

 .ביטוח חתום6

 .תשובות והבהרות 7

 .קבלה לרכישת מכרז8

 ע"מ   2  אישור ניהול ספרים .9

 אישור ניכוי מס  .10

 תעודת עוסק מורשה .11

 .רישיון לניהול עסק12

 .מורשה חתימה 13

 .איגוד ורישום החברה14

 ע"מ  7.רשות התאגידים   15

 ע"מ  7.מכון התקנים  16

 

 8%  –פרק א' וילונות הסטה וגלילה  אומדן 

 2% –פרק ב' וילונות סאנסטריפ 

 ע"י אביטל חדאדחתום  

 

 הצעות בלבד. 2במכרז זה הוגשו   אורן כהן:

משמעותית מהאומדן.  נמוכהשני הספקים מוכרים לנו היטב מעבודות קודמות. חב' רקוטקס הגישה הצעה ש: אביטל חדאד

נתבקשה להביא דוגמאות של וילונות שעומדות בדרישות המכרז וכמו כן הגישה מכתב התחייבות לביצוע כל דרישות  החברה

 המכרז.

 בשל כך אני מבקשת להמליץ על חב' רקוטקס כזוכה במכרז.

 מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה נקבל את המלצת אביטל חדאד מנהלת מח' רכש ומכרזים ולקבוע את חב': אורן כהן

 רקוטקס בעלת ההצעה הזולה ביותר כזוכה במכרז.

 

 מאושר פה אחד 
 

בעלת ההצעה הזולה ביותר כזוכה   את חב' רקוטקס בע"מלקבוע   החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר:

 במכרז.

 

 

   אורן כהן        אביטל  חדאד                                                                  

 יו"ר ועדת המכרזים                                                            מזכירת הועדה    
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 ארכיוני.שירותי אחסון, גניזה והובלה של חומר   – 18/2019מכרז פומבי  .4
 הצעות בלבד. 3התקבלו למכרז 

 

 

הסכום הכולל של ההצעה  שם בעל ההצעה מס' 

או  )ללא מע"מ( בשקלים 

 באחוזים

 מסמכים מצורפים  ערבות

 

1 

 

אוגדנים שירותי 

 ארכיב בע"מ 

 

 מצורפת טבלת ההצעות

 

₪ בנק  5,000

 בינלאומי

 .תוכן העניינים 1

 תעודת עוסק מורשה  .2

 אישור ניכוי מס  .3

 אישור ניהול ספרים .4

 החברה  שינוי שם .5

 איגוד ורישום החברה .6

 ע"מ   5.פקודת החברות  7

 מורשה חתימה  .8

 .קבלה לרכישת מכרז9

 תצהיר חוק עובדים .10

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .11

 תצהיר אי תיאום מכרז .12

 הצהרה העדר קירבה .13

 הצהרת המציע  .14

 ע"מ  2.אישור רו"ח מחזור כספים וניסיון  15

 .רישיון לניהול עסק16

 .כבאות והצלה   17

 .תשובות והבהרות18

 

ארכיביון שירותי  2

גניזה וארכיון 

 מתקדמים בע"מ

₪ בנק  5,000 ההצעותמצורפת טבלת 

 מרכנתיל דיסקונט

 תצהיר חוק עובדים .1

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .2

 תצהיר אי תיאום מכרז .3

 הצהרה העדר קירבה .4

 הצהרת המציע  .5

 . אישור רו"ח מחזור כספים וניסיון 6

 .תצהיר ניסיון ועמידה בתקן 7

 .רישיון לניהול עסק8

 .כבאות והצלה 9

 קבלה לרכישת מכרז .10

 אישור ניכוי מס  .11

 אישור ניהול ספרים .12

 .מידע פרטי החברה13

 .מורשי חתימה 14

 איגוד ורישום החברה .15

 .תשובות והבהרות16

 

₪ בנק  5,000 ההצעותמצורפת טבלת  בע"מ 2000ארכיב  3

 הפועלים

 תצהיר חוק עובדים .1

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .2

 תצהיר אי תיאום מכרז .3

 הצהרה העדר קירבה .4

 הצהרת המציע  .5

 .תשובות והבהרות 6

 אישור ניהול ספרים .7

 אישור ניכוי מס  .8

 תעודת עוסק מורשה  .9

 איגוד ורישום החברה .10

 .שינוי שם חברה11

 .מורשי חתימה 12

 .רישיון לניהול עסק13

 .קבלה לרכישת מכרז14

 אישור רו"ח מחזור כספים וניסיון  .15

 רישיון לניהול עסק .16

 .כבאות והצלה 17
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 חתום ע"י אביטל חדאד  ההצעותמצורפת טבלת  אומדן 

 
 מדובר בדיון חוזר במכרז.: אורן כהן

נעשתה השוואה בין ההצעות על בסיס המחיר לשנה וחברת אוגדנים  15/1/20בדיון ועדת מכרזים מיום  עו"ד אילה זיו:

בע"מ, המציע הבא בתור, היפנה תשומת ליבנו  לכך  2000חברת ארכיב  הזולה ביותר ונקבעה כזוכה. נמצאהבע"מ 

חת בלבד בתחילת ההתקשרות, שהמחיר הנדרש עבור "העברה ראשונית, רישום והקלדה" הינו מחיר שמשולם פעם א

נבדקה ונמצאה בע"מ  2000הטענה של ארכיב  שנים. 8ואילו פרמטרים ב,ג,ד הינם פרמטרים שצריך לכפול אותם ב 

 צודקת. 

: מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה נבטל את המלצתינו הקודמת ונמליץ לקבוע כזוכה במכרז את חב' ארכיב אורן כהן

 כזוכה במכרז.שנות עבודה  8למשך  רביותזולה בעלת ההצעה ה 2000

 

 מאושר פה אחד 

 

   החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר:

 

שנות  8בע"מ כזוכה במכרז בשל הצעתה הזולה ביותר למשך  2000לבטל את ההחלטה הקודמת, ולקבוע את חברת ארכיב 

 .העבודה

 

 

   אורן כהן        אביטל  חדאד                                                                  

 יו"ר ועדת המכרזים                                                            מזכירת הועדה    
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בטיחות           והצבת שלטים, תמרורים והתקניעבודות סימון כבישים, אספקה  – 1/2020מכרז פומבי  .5
 הצעות בלבד. 6התקבלו למכרז 

 

 

הסכום הכולל של ההצעה  שם בעל ההצעה מס' 

 בש"ח )ללא מע"מ( או באחוזים 

 מסמכים מצורפים  ערבות

 

1 

 

חזן פתרונות בתנועה 

 בע"מ

 

 הנחה ממחירון 29.2%

 

40,000  ₪

בנק מזרחי 

 טפחות

 

 עובדים.תצהיר חוק 1

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 2

 .קבלה לרכישת מכרז3

 .תצהיר אי תיאום מכרז4

 .הצהרת העדר קירבה5

 .הצהרת המציע 6

 .תצהיר עסק בשליטת אישה 7

 ע"מ   2.אישור רו"ח  ניסיון וסכומים  8

 ע"מ   2.שינוי שם חברה   9

 .רשות התאגידים  10

 .תעודת עוסק מורשה 11

 ע"מ   71הישראלי .מכון התקנים  12

 ע"מ   5.מעבדת בקרה אסקר  13

 ע"מ  4.בחינת התקני תנועה ובטיחות  14

 ע"מ   2.תעודת הסמכה   15

 ע"מ  10.רישיון רכב  16

 . קורס בטיחות באתרי סלילה   17

 ע"מ   3.הסדרת בטיחות התנועה  18

 ע"מ   2.קורס סמן צבע   19

 .עמידה בדיני עבודה  20

 ע"מ   6.צבע לסימון נירלט 21

 ע"מ  7.באנגלית  22

 

דרך חדשה בתנועה  2

 בע"מ

₪  40,000 הנחה ממחירון 32%

 בינלאומיבנק 

 קבלה לרכישת מכרז .1

 תצהיר חוק עובדים .2

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .3

 תצהיר אי תיאום מכרז .4

 הצהרת העדר קירבה .5

 הצהרת המציע  .6

 אישור רו"ח  ניסיון וסכומים  .7

 .התאגדות החברה 8

 .קבלן מוכר לעב' ממשלתיות 9

 ע"מ   15.רשות התאגידים  10

 .תעודת עוסק מורשה 11

 .אישור ניהול ספרים12

 .אישור ניכוי מס 13

 .מורשה חתימה 14

 .חוק החברות15

 ע"מ   4.רישיון לניהול עסק   16

    2019-20.רישיון קבלן  17

 .רשם הקבלנים 18

 .תעודת הסמכה 19

 .קבלן רשום 20

 .בקרה ואיכות 21

 ע"מ   4.המלצות  22

 תשובות והבהרות .23
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צמתים סימון כבישים  3

 בע"מ

₪  40,000 הנחה ממחירון 41.3%

 לאומיבנק 

 הצהרת העדר קירבה .1

 הצהרת המציע  .2

 תצהיר חוק עובדים .3

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .4

 תצהיר אי תיאום מכרז .5

 קבלה לרכישת מכרז .6

 .הסדרת בטיחות בתנועה 7

 .תעודות הסמכה 8

 .תעודת עוסק מורשה 9

 .איגוד ורישום החברה10

 ע"מ  2.אישור ניכוי מס  11

 ע"מ  2.אישור ניהול ספרים  12

 הצהרת המציע  .13

 הצהרת העדר קירבה .14

 חתימה .מורשה 15

 ים אישור רו"ח  ניסיון וסכומ .16

 .תשובות והבהרות17

 

אדיר טאצ' פתרונות   4

 בטיחות בתנועה בע"מ

₪  40,000 הנחה ממחירון  15%

 לאומיבנק 

 .תשובות והבהרות 1

 .הנחיות ביצוע עב' סימון2

 ע"מ   4.צילומי תמונות לדוגמא  3

 קבלה לרכישת מכרז .4

 תצהיר חוק עובדים .5

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .6

 תצהיר אי תיאום מכרז .7

 הצהרת העדר קירבה .8

 הצהרת המציע  .9

 אישור רו"ח  ניסיון וסכומים  .10

 .קיום ביטוחים11

 .מורשה חתימה 12

 . אישור ניהול חשבון13

 .תו תקן באנגלית 14

 .התאגדות החברה15

 .אישור ניהול ספרים16

 .אישור ניכוי מס 17

 ע"מ  2.בחינת התקני תנועה ובטיחות  18

 

אפרים תמרי ובניו  5

 בע"מ

₪  40,000 הנחה ממחירון  25.5%

 דיסקונט בנק 

 .תשובות והבהרות 1

 אישור רו"ח  ניסיון וסכומים  .2

 קבלה לרכישת מכרז .3

 .תעודת הסמכה 4

 .קורס סמן צבע מורשה5

 .הסדרת בטיחות בתנועה 6

 .תעודת נתיבי ישראל7

 .אישור רו"ח 8

 .אישור ניהול ספרים9

 .אישור ניכוי מס 10

 .תעודת עוסק מורשה 11

 .איגוד ורישום החברה12

 ע"מ   2.רשות התאגידים  13

 .מורשי חתימה   14

 תצהיר חוק עובדים .15

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .16

 תצהיר אי תיאום מכרז .17

 הצהרת העדר קירבה .18

 הצהרת המציע  .19
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קונפינו נתיב בטוח  6

 בע"מ

₪  40,000 הנחה ממחירון 17%

מרכנתיל בנק 

 דיסקונט

 תצהיר חוק עובדים .1

 תצהיר לאנשים עם מוגבלות  .2

 תצהיר אי תיאום מכרז .3

 הצהרת העדר קירבה .4

 הצהרת המציע  .5

 .רשימת המסמכים המצורפים6

 .תשובות והבהרות 7

 קבלה לרכישת מכרז .8

 .איגוד ורישום החברה9

 .תעודת עוסק מורשה 10

 .אישור ניכוי מס 11

 .אישור ניהול ספרים12

 ע"מ   2.רשות התאגידים  13

 .מורשה חתימה 14

 .מכון התקנים 15

 .רשימת פרויקטים הסדרי תנועה 16

 .תעודת הסמכה 17

 ע"מ   2.אישור עמידות בדרישות הייצור  18

 אישור רו"ח  ניסיון וסכומים  .19

 

 חתום ע"י אנדרס מלינקביץ  הנחה ממחירון  38% אומדן 

 

 

 מציעים. 6השתתפו  במכרז סימון כבישים : אורן כהן

 2אנו ממליצים לקבוע כזוכים   הנחה.. 40%היום אנו משלמים נכון ל. כל המציעים עמדו בתנאי הסף אנדרס מלינקביץ: 

חב' דרך חדשה בתנועה  ההנחה הגבוהה ביותר ואת 41.3%צמתים סימון כבישים בע"מ נתנה הנחה של  מציעים , את חב' 

מו"מ עם חב' דרך חדשה לקיים  . כמו כן אנו מבקשים להסמיך אותנו ואת נציג אגף הגזברות 32%בע"מ שנתנה הנחה של 

 על מנת להעלות את גובה ההנחה כמה שיותר להצעה הראשונה.

וחב' דרך חדשה בתנועה על שני זוכים, חב' צמתים סימון כבישים בע"מ  קבל את חוות דעת של אנדרס ולהמליץ מ  אורן כהן:

כדי להעלות את אוחז ההנחה עד   חב' דרך חדשה בתנועה בע"מ ולהסמיך את נציג הגזבר ואת אנדרס לנהל מו"מ עם  בע"מ ,

 כמה שאפשר להצעה שנתנה את אחוז הגבוה ביותר.

 

 אחד מאושר פה  

 

   החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר:

 

, ולהסמיך את נציג הגזבר ואת חב' דרך חדשה בתנועה בע"מלקבוע שני זוכים במכרז, את חב' צמתים סימון כבישים בע"מ 

להעלות את אחוז ההנחה עד כמה שאפשר להצעה  על מנתואת אנדרס לנהל מו"מ עם  חב' דרך חדשה בתנועה בע"מ 

 הראשונה.

 

   אורן כהן        אביטל  חדאד                                                                  

 יו"ר ועדת המכרזים                                                            מזכירת הועדה    
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 ומזיקים.ניטור , פיקוח, ובקרה על ביצוע הדברות, יתושים, מכרסמים, חרקים  – 2/2020מכרז זוטא  .6
 הצעות בלבד.  2התקבלו  למכרז  

 

 

הסכום הכולל של ההצעה  שם בעל ההצעה מס' 

 מע"מ( או באחוזים בש"ח )ללא 

 מסמכים מצורפים  ערבות

 

1 

 

 ברק אריאלי

 

 ₪  כולל מע"מ  לשעה  148

 

10,000  ₪

 בנק הפועלים

 

 .תצהיר חוק עובדים1

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 2

 .תצהיר אי תיאום מכרז3

 .הצהרה העדר קירבה4

 .הצהרת המציע 5

 .אישור ביטוח חתום6

 .קבלה לרכישת המכרז7

 .רישיון מדביר באיוד8

 .רישיון רכב 9

 

אש  –שי שרעבי  2

 הדברות

₪  10,000 ₪  כולל מע"מ  לשעה  145

 איגודבנק 

 .הצהרה העדר קירבה1

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 2

 .הצהרת המציע 3

 .קבלה לרכישת מכרז4

 .אישור ביטוח חתום5

 .תצהיר אי תיאום מכרז6

 רישיונות  2.רישיון מדביר באיוד  7

 ע"מ   2.רשימת לקוחות  8

 

 חתום ע"י אורן וולשטיין  ₪  כולל מע"מ  לשעה  140 אומדן 

 

 מכרז זוטא לפיקוח ובקרה על ביצוע ההדברות. : אורן כהן 

. זו עבודת פיקוח על ביצוע שניהם עמדו בתנאי הסף הצעות 2ספקים, בפועל הוגשו  6-המכרז נשלח ל  :אורן וולשטיין 

עבודת ההדברה. המטרה לשפר ולייעל. הקבלן נדרש לזהות את המפגע, ולתת הנחיות באופן אפקטיבי לאופן ביצוע ההדברה 

אש הדברות נתן את  –ולפי תקנות הבטיחות העדכניות ביותר. ונדרש גם לבצע פעולות בקרה לאחר ההדברה. שי שרעבי 

 ך אנו ממליצים עליו כזוכה במכרז.ולפיכ ההצעה הזולה ביותר

אש הדברות  –מליץ על שי שרעבי נקבל את חוות דעתו של אורן וולשטיין, ומבקש להעלות הצעת החלטה לפיה נ  אורן כהן:

 אשר נתן את ההצעה הזולה ביותר כזוכה במכרז.

 

 מאושר פה אחד 

 

אש הדברות אשר נתן את ההצעה  –שי שרעבי את לקבוע להמליץ בפני ראש העיר  החלטת ועדת מכרזים

 הזולה ביותר כזוכה במכרז.

 
 

                           אורן כהן            אביטל  חדאד                                                       

 יו"ר ועדת כרזים                                                            מזכירת הועדה
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 16רשימה   –. רישום ספקים בספר הספקים למכרזי זוטא 7

 
 מצ"ב בקשה של ספקים לרישום בספר הספקים.  

 

 

 מאושר פה אחד

 

 

 :  לאשר בספר הספקים את הספקים המצ"ב.החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר
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