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 203.9.מיום    -נעשתה בזום  פרוטוקול ועדת מכרזים 

 

   אורן כהן נוכחים:

  מאיר מנדלוביץ

  עו"ד איתן צנעני

 אברהם ממה שיינפיין

 עו"ד קרן גרשון

 

 יו"ר הועדה  

 עילאי הרסגור הנדיןחבר הועדה מ"מ 

 חבר הוועדה

  הועדה חבר

 הועדה תחבר

 נעדרים:

 

 

 ד"ר אסנת ספורטה

 הדר לביא

 חברת הועדה 

 חברת הועדה

 

 מוזמנים/נוכחים:

 

  עו"ד אילה זיו

 אביטל חדאד

 אייל מגיני

 שאול מיטלברג

  יועצת משפטית לוועדת המכרזים 

 מזכירת ועדת מכרזים 

 סגן המבקר

 מנהל מח' הספורט

 

 

 

 על סדר היום:

 

    דיון: 

 

 

 אחזקת כרי דשא באצטדיון העירוני, ובמגרשי כדורסל –  /202011 פומבי מכרז    -

 

 השכרת כיתות לקורסי מחשבים בבית תרבות ע"ש רייזל  -  /202012 פומבי מכרז    -
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 אחזקת כרי דשא באצטדיון העירוני, ובמגרשי כדורסל  –  2020/11  פומבימכרז  .1
 בלבד.ה הצעה אחת התקבל למכרז 

 

 

הסכום הכולל של ההצעה  ההצעהשם בעל  מס' 

בש"ח )ללא מע"מ( או 

 באחוזים 

 מסמכים מצורפים  ערבות

 

1 

 

 דשא נוי אגרונומים בע"מ

 

 ₪   לחודש  22,950

 

30,000   ₪

 בנק לאומי

 

 .הבהרות ותשובות 1

 .קבלה לרכישת מכרז2

 .תצהיר חוק עובדים3

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 4

 .תצהיר אי תיאום מכרז5

 .הצהרה העדר קירבה6

 .הצהרת המציע 7

 

 נערך ע"י שאול מיטלברג  ₪   לחודש  24,000 אומדן 

 , הוגשה הצעה אחת.אחזקת כרי דשא באצטדיוןמכרז לאורן כהן: 

.  ועוד' שיכון עליה, קפלן בספורטק ברח' ירמיהו  כמה מגרשי אימונים בנוסף לאצטדיון. גאולים,יש   :שאול מיטלברג

₪ ע"י הספק  22,950התקבלה רק הצעה אחת בסכום של  .לחודש₪  24,150 -ל למכרז חדש, הגבלנו את הסכום יצאנו 

 מעבודתו. בע"מ. סה"כ אנו מרוצים ושבעי רצון  ם הקיים דשא נוי אגרונומי

במכרז וגם מהאומדן שניתן  לחודשם, ההצעה היא נמוכה ממחיר המקסימום שניתן המחירים נמוכישאול מטילברג: 

 .כמו כן כל מגרש הינו בגודל אחר, למכרז

 מה החברה עושה במסגרת הטיפול? אורן כהן:

  : טיפולים במחלות , כיסוחים והברשות לשמירה על הדשא הסינטטישאול מיטלברג

 כמה משלמים בערים אחרות?תי יודע הייתי מרגיש בנוח אם היי מאיר מנדלוביץ:

 .החברה צריכה להתחיל לעבוד ולא נוכל לדחות החלטות אורן כהן:

 ם מנהל מח' הספורט לקבוע את דשא נוי אגרונומיאת המלצת  קבלנלפיה אני מבקש להעלות הצעת החלטה  אורן כהן:

 כזוכים במכרז למרות היותה הצעה יחידה, כי יציאה למכרז נוסף לא תביא תועלת. בע"מ

 מאושר פה אחד

במכרז   הכזוכ בע"מ ם דשא נוי אגרונומיחב' לקבוע את   החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר:

 יציאה למכרז נוסף לא תביא תועלת.ש ווןלמרות היותה הצעה יחידה, כי

 

 

   אורן כהן        אביטל  חדאד                                                                  

 יו"ר ועדת המכרזים                                                            מזכירת הועדה    

 

                                                                                                          203.9.מאשר את המלצת ועדת המכרזים מיום 

 רפי סער                                                                            

 ראש העיר                                                                           
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  השכרת כיתות לקורסי מחשבים בבית תרבות ע"ש רייזל  –  2020/12  פומבימכרז  .2

 התקבלה הצעה אחת בלבד.למכרז 
 

 

הסכום הכולל של ההצעה  שם בעל ההצעה מס' 

בש"ח )ללא מע"מ( או 

 באחוזים 

 מסמכים מצורפים  ערבות

 

1 

 

אומגה המכון להוראה מודרנית 

 בע"מ

 

 לחודש ₪12 לכיתה  3,250

 

 לחודש ₪13 לכיתה  2,400

 

 

 

 

 .פרטי קשר1

 .קבלה לרכישת מכרז2

 .תצהיר חוק עובדים3

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 4

 .תצהיר אי תיאום מכרז5

 .הצהרה העדר קירבה6

 .הצהרת המציע 7

 .תשובות והבהרות 8

 .טופס ביטוח חתום9

 

 לחודש ₪12 לכיתה  3,250 אומדן 

 

 לחודש ₪13 לכיתה  2,400

 

 נערך ע"י עו"ד אילה זיו  

כיתות המשמשות לימודי מחשבים בבית תרבות על שם רייזל. הוגשה הצעה אחת במחיר  2ישנן  עו"ד אילה זיו:

 .בגלל שביקשנו מחיר מינימום  בכלל הצעהמינימום. במצב הקורונה חשבתי שלא תוגש 

 איך הסכומים לעומת שנים קודמות?  :מאיר מנדלוביץ

 : אותו סכום לכן חשבתי שזה יקר מידי לתקופת הקורונה. עו"ד אילה זיו

 : האם התשלום נכנס לקופת העירייה?ממה שיינפיין

היחידה שהוגשה ע"י אומגה המכון להוראה מודרנית בע"מ  הכיתות. ההצעה  2הזוכה במכרז מפעילה את  עו"ד אילה זיו:

 התשלום נכנס לקופת העירייה. זו חברה שמפעילה כיום את שתי הכיתות מחשבים.

אומגה המכון את חברת לקבוע  עו"ד אילה זיוקבל את המלצת נאני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה  אורן כהן:

 יציאה למכרז נוסף לא תביא תועלת.ש ווןלמרות היותה הצעה יחידה, כיבמכרז זוכה  כ להוראה מודרנית בע"מ

 מאושר פה אחד

   החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר:

יציאה למכרז ש ווןלמרות היותה הצעה יחידה, כיכזוכה במכרז  אומגה המכון להוראה מודרנית בע"מלקבוע את חברת 

 נוסף לא תביא תועלת.

 

   אורן כהן        אביטל  חדאד                                                                  

 יו"ר ועדת המכרזים                                                            מזכירת הועדה    

 

                                                                                                          .203.9מאשר את המלצת ועדת המכרזים מיום 

 רפי סער                                                                            

 ראש העיר                                                                           


