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 לאיתור, מניעה, והדברת מזיקים, מכרסמים וטיפול במפגעים  –  2020/17  פומבי מכרז   .1

 הצעות בלבד.   4התקבלו למכרז 
 

 

הסכום הכולל של ההצעה  שם בעל ההצעה מס' 

בש"ח )ללא מע"מ( או  

 באחוזים 

 מסמכים מצורפים  ערבות

 

1 

 

 טבע הדברות בע"מ

 

 ₪ לחודש 31,330

 

₪  בנק  20,000

 לאומי 

 

 .תצהיר חוק עובדים1

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 2

 .תצהיר אי תיאום מכרז3

 .הצהרה היעדר קירבה4

 .הצהרת המציע 5

 .מורשה חתימה 6

 .קבלה לרכישת מכרז7

 .תשובות והבהרות 8

 ע"מ   3.המלצות  9

 .אישור ניהול ספרים10

 .התאגדות החברה11

 ע"מ   4.רשות התאגידים  12

 ע"מ   6.רישיון מדביר  13

 ע"מ   2.היתר רעלים 14

₪  בנק  20,000 ₪ לחודש 34,400 א.ע. כהן הדברות בע"מ  2

 הפועלים

 .תצהיר חוק עובדים1

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 2

 .תצהיר אי תיאום מכרז3

 .הצהרה היעדר קירבה4

 .הצהרת המציע 5

 .הבהרות ותשובות 6

 ע"מ   8.רישיון מדביר  7

 ע"מ   2.רישיון לניהול עסק  8

 .היתר רעלים  9

 .תקן ניהול איכות 10

 ע"מ 2.רשימת לקוחות   11

 .התאגדות החברה12

 .שינוי שם חברה13

 .רשם החברות  14

 .מורשה חתימה 15

 .רשות התאגידים16

 .תעודת עוסק מורשה 17

 .אישור ניהול ספרים18

 .אישור ניכוי מס  19

 לרכישת מכרז.קבלה  20

 ע"מ   5.המלצות  21

אמנון חברה להדברת  3

 מזיקים בע"מ 

₪  בנק  20,000 ₪ לחודש 33,250

 דיסקונט

 .תצהיר חוק עובדים1

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 2

 .תצהיר אי תיאום מכרז3

 .הצהרה היעדר קירבה4

 .הצהרת המציע 5

 .קבלה לרכישת מכרז6

 ע"מ   4.המלצות  7

 החברה .התאגדות 8

 .היתר רעלים 9

 .מורשה חתימה 10

 ע"מ  2.אישור ניהול ספרים  11

 .אישור ניכוי מס 12

 .מכון התקנים 13

 .רשימת לקוחות14

 ע"מ   4.רישיון מדביר  15

 .רישיון עסק 16

 .תברואן מוסמך 17

 .תעודת עוסק מורשה 18

 .הבהרות ותשובות19
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 תלתן שירותי הדברה 4

 

בנק ₪   20,000 ₪ לחודש 32,982

 אוצר החייל 

 .תצהיר חוק עובדים  .1

 הבהרות ותשובות .2

 .תצהיר אי תיאום מכרז3

 .הצהרה היעדר קירבה4

 .הצהרת המציע 5

 המלצה .6

 ע"מ   2רישיון מדביר  .7

 .קבלה לרכישת מכרז8

 .אישור ניהול ספרים9

 .אישור ניכוי מס 10

 

 אגף חזות העיר נערך ע"י אורן וולשטיין ס. מנהל   ₪ לחודש 37,240 אומדן 

 

 

 

  הצעות. 4הוגשו   לאיתור, מניעה, והדברת מזיקים מכרז ל  אורן כהן:

המציעים עומדים בתנאי הסף ובדרישות המכרז ולכן הקבלן שהציע את ההצעה הזולה ביותר הוא כל   :אורן וולשטיין 

כיוון  החלטנו שלא להאריך אותו לשנת אופציה נוספת.  ,מכרז ההדברה שהיה עד כה ראוי וניתן להכריז עליו כזוכה.

ל את כל התחום במלואו. ישנם משימות עירוניות נוספות והמכרז טיפל בתחום ההדברה ברחבי העיר אך לא באופן שתכלש

י ספק "שנכללות במהותן בתחום ההדברה והן למעשה טופלו שלא דרך המכרז. לדוגמא, הטיפול בטוואי התהלוכה נעשה ע

ר באמצעות הצעות מחיר. חדקונית הדקל טופל מתקציב של מחלקת גנים ונוף ועל ידם. נמלת האש בכלל לא טופלה  אח

להן   שמחויבדוח תברואן לא נכלל במשימות  י רכישת חומרים מתקציב חומרים."באופן סדיר אלא ככיבוי שריפות ע

כך שמחיר המקסימום הוא כבר מחיר  ,ום כל הסעיפים אי לכך נקבתי במחיר מקסימום שבנוי מסכ הקבלן. ויש עוד תוספות.

והמחיר הסופי המוצע הינו סופר  מצוינתועליו המציעים התבקשו לתת הנחה. בסופו של דבר ניתנה הנחה  ,אטרקטיבי וזול 

אטרקטיבי וזול. כל שנותר זה לקוות שהקבלן יצליח במכרז ויספק שירות טוב לעיר בתחום ההדברה. אנחנו נפקח על כך 

 .ונוציא את המירב לטובת העיר

 מה ההשלכות בתחום הקיימות של המכרז. הדר לביא:

כיום נעשית עבודה , בתעלות כדי למנוע דגירה של יתושים בעבר היו מרססים באמצעות חומרים כימיים  אורן וולשטיין:

 ואין צורך בהדברה ושימוש בחומרים רעילים וכימיים. ם מכנית באמצעות חרמשים מוטוריי

 נשמע מעולה. הדר לביא:

טבע הדברות בע"מ כזוכה   לאשר אתאורן וולשטיין לפיה נקבל את המלצת אני מבקש להעלות הצעת החלטה   אורן כהן:

  .הזולה ביותר במכרז בשל הצעתה
 

 מאושר פה אחד 
 

לקבוע את חברת טבע הדברות בע"מ כזוכה במכרז בשל   העיר: החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש  

 הצעתה הזולה ביותר. 

 

 

    אורן כהן        אביטל  חדאד                                                                  

 יו"ר ועדת המכרזים                                                              מזכירת הועדה     

 

                                                                                                           1.21.82מאשר את המלצת ועדת המכרזים מיום 

 רפי סער                                                                             

 ראש העיר                                                                              
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 השכרת כיתה לקורסי מחשבים במרכז להשכלת מבוגרים   – 2020/19   זוטא מכרז  .1

  למכרז

 בלבד. ה הצעה אחת התקבל
 

 

הסכום הכולל של ההצעה  שם בעל ההצעה מס' 

בש"ח )ללא מע"מ( או  

 באחוזים 

 מסמכים מצורפים  ערבות

 

1 

 

 מכללת השרון –ערן נוימן 

 

 ₪  לחודש 3,510

 

לא נדרשה 

 ערבות 

 

 .קבלה לרכישת המכרז1

 . תצהיר חוק עובדים2

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 3

 .תצהיר אי תיאום מכרז4

 .הצהרה היעדר קירבה5

 .הצהרת המציע 6

 

 חתום ע"י עו"ד אילה זיו    לחודש ₪  3,400 אומדן 

 

 השכלת כיתה לקורסי מחשבים, הוגשה הצעה אחת. אורן כהן:

₪ הסכום גבוה  ₪3,510 . הוגשה הצעה אחת ממפעיל נוכחי בסכום  3,400מחיר המינימום הוא   עו"ד אילה זיו:

 מהאומדן. לא רואה סיבה לפרסם מכרז נוסף שלא יביא שינוי.

 למה זה משמש ? :אברהם ממה שיינפיין

 משמש לקורסי מחשבים.   עו"ד אילה זיו:

 לאשר הצעה אחת? האם זה חוקי? לפי החוק והייעוץ המשפטי שלך, האם  אורן כהן:

  .תועלתשיציאה למכרז חדש תביא  לא נראה, אין לנו שליטה על המשתתפים במכרז. והמכרז פומבי עו"ד אילה זיו:

 הכל חוקי.

כזוכה במכרז למרות היותה  מכללת השרון –ערן נוימן אשר את פיה ל לאני מבקש להעלות הצעת החלטה   אורן כהן:

 הצעה יחידה כי עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.

 מאושר פה אחד 

   החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר: 

למרות היותה הצעה יחידה כי עריכת מכרז נוסף לא   ,מכללת השרון כזוכה במכרז –את ערן נוימן לקבוע 

 תביא תועלת.

 

    אורן כהן        אביטל  חדאד                                                                   

 יו"ר ועדת המכרזים                                                              מזכירת הועדה     

 

                                                                                                           28.1.21מאשר את המלצת ועדת המכרזים מיום 

 רפי סער                                                                             

 ראש העיר                                                                              
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 56רשימה   –. רישום ספקים בספר הספקים למכרזי זוטא 3

 
 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

 

 

                            אביטל  חדאד                                                           אורן כהן 

 יו"ר ועדת המכרזים                                                     הועדהמזכירת  

 

 

 

                                                                                                           28.1.21מאשר את המלצת ועדת המכרזים מיום 

                                                                                                          

 רפי סער                                                                             

 ראש העיר                                                                              

 

 

 


