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 עב' אחזקה יומיות לטיפול בקריאות מוקד  –  2020/13  פומבימכרז  .1
 הצעות בלבד.   7התקבלו למכרז        

 

 

הכולל של ההצעה הסכום  שם בעל ההצעה מס' 

בש"ח )ללא מע"מ( או 

 באחוזים 

 מסמכים מצורפים  ערבות

 

1 

 

 יואלים אחזקות ובנייה בע"מ

 

 ₪  לחודש 98,060

 

20,000   ₪

בנק מזרחי 

 טפחות

 

 .תצהיר חוק עובדים1

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 2

 .תצהיר אי תיאום מכרז3

 .הצהרה היעדר קירבה4

 .הצהרת המציע 5

 בשליטת אישה .תצהיר עסק 6

 .קבלה לרכישת מכרז7

 ע"מ 2.רשות התאגידים   8

   2019-20.רישיון קבלן 9

 .אישור רו"ח 10

 .אישור ניהול חשבונות11

 .אישור ניכוי מס 12

 

₪   20,000 ₪  לחודש 79,200 י. ק. ר בראשי בע"מ 2

 לאומיבנק 

 .תצהיר חוק עובדים1

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 2

 תיאום מכרז.תצהיר אי 3

 .הצהרה היעדר קירבה4

 2019-20.רישיון קבלן 5

 .תעודת עוסק מורשה 6

 .איגוד ורישום החברה7

 .מורשה חתימה 8

 .אישור ניהול ספרים9

 .אישור ניכוי מס 10

 .קבלה לרכישת מכרז11

 .בדיקת איכות איזו12

 ע"מ  5.אישור ביצוע עבודות  13

 ע"מ   3.המלצות  14

 

אינסטלציה א.ד. שרגא  3

 ושיפוצים

₪   20,000 ₪  לחודש 73,660 

 הפועליםבנק 

 .תצהיר חוק עובדים1

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 2

 .תצהיר אי תיאום מכרז3

 .הצהרה היעדר קירבה4

 .הצהרת המציע 5

 .קבלה לרכישת מכרז6

 2019-20.רישיון קבלן 7

 .אישור ניכוי מס 8

 .אישור ניהול ספרים9

 

₪   20,000 ₪  לחודש 69,980 הנדסה ותשתיות בע"מ נזאם  4

 דיסקונט בנק 

 .מורשה חתימה 1

 .אישור ניהול ספרים2

 .אישור ניכוי מס 3

 .תצהיר חוק עובדים4

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 5

 .תצהיר אי תיאום מכרז6

 .הצהרה היעדר קירבה7

 .הצהרת המציע 8

 .התאגדות החברה 9

 2019-20.רישיון קבלן 10

 .קבלה לרכישת מכרז11
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₪   20,000 ₪  לחודש 49,810 לאור עב' עפר ופיתוח בע"מ 5

 דיסקונט בנק 

 .תצהיר חוק עובדים1

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 2

 .תצהיר אי תיאום מכרז3

 .הצהרה היעדר קירבה4

 .תצהיר עסק בשליטת אישה 5

 .קבלה לרכישת מכרז6

 .תעודת עוסק מורשה 7

 .התאגדות החברה 8

 2019-20.רישיון קבלן 9

 .רשם הקבלנים 10

 .אישור ניכוי מס 11

 .אישור ניהול ספרים12

 .מורשי חתימה 13

 .בטיחות למנהלי עבודה14

 .תעודה להסדרת בטיחות התנועה 15

 .פרטי הסמכה 16

 ע"מ   7.המלצות  17

 

₪   20,000 ₪  לחודש 72,690 חופרי השומרון בע"מ 6

 מזרחיבנק 

 .תצהיר חוק עובדים1

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות 2

 .תצהיר אי תיאום מכרז3

 .הצהרה היעדר קירבה4

 .הצהרת המציע 5

 .קבלה לרכישת מכרז6

 2019-20.רישיון קבלן 7

 .קבלן רשום 8

 .התאגדות החברה 9

 .תעודת עוסק מורשה 10

 .מורשי חתימה 11

 הביטחון.רישום קבלן במשרד 12

 .קבלן מוכר לעב' ממשלתיות 13

 .פרופיל החברה 14

 .אישור ניכוי מס 15

 .אישור ניהול ספרים16

 

 הצעה הגיעה באיחור ולכן לא נפתחה 7

    ₪  לחודש 64,770 אומדן 

 
 

 

הצעה אחת , הצעות 7, למכרז הוגשו בקריאות מוקד לטיפול עב' אחזקה יומיות אנו דנים היום במכרז ל :אביטל חדאד

 מתוכן לא נפתחה מאחר והוגשה מאוחר.

המתבצעות עפ"י קריאות מוקד  בעבודות במכרז לשרותי כ"א שחלקו מזווד ברכבים לביצוע מדובר  אנדרס מלינקביץ:

מציע המלצתי על במכרז זה קבלנים שעובדים איתנו,  2עב' ציבוריות. כיום יש  צוות העובדים של מח'בשיתוף  עשותהנ

  צאות.ובשל הפער הגדול בהד זאת אח

כלי מקצועיים ו ם לאספקת עובדימדובר במכרז  , אנדרס מנהל מח' עבודות ציבוריותקיימתי שיחה עם   צביקה דוידי:

 . המחיר שהוצעללת את היקף השימוש כפול קההצעה הנמוכה ביותר מש. בחישוב העלויות ניתן לראות כי רכב

המחיר הוא ו₪  49,810סכום ההצעה הנמוכה ביותר הוא : ,10מינוס  רי דקלמחי האומדן מבוסס עלמבדיקה נמצא כי : 

 אפשר לעשות איתם מו"מ ואז להחליט. לבחירת הזוכה במכרז. יהמדד היחיד



 

 

 
    09-7649192  .  טלפון 

 אסור לנהל מו"מ לפני שנקבע זוכה במכרז.  עו"ד אילה זיו:

ונסמיך אותי ואת אנדרס ההצעה הנמוכה ביותר נמליץ בפני הועדה על  .הכללים ברורים  ,לפי דיני מכרזים   צביקה דוידי:

 על סכום אנחנו מדברים ₪ בחודש אז  40,000אם הקבלן יסכים לרדת במחיר ל  מו"מ על מנת להגיע למחיר ריאלי. לנהל

 ₪ בשנה שיעברו לפעילות של אנדרס במגבלת התקציב.  000120, -כ של

ו מה שכן אפשר לעשות זה לקבוע ייתר ההצעות היו יקרות יותר, עכש₪.  64,770 האומדן למכרז היה :עו"ד אילה זיו

  את חברת לאור עפר כזוכה במכרז ונהל איתה מו"מ. 

 יש להפחית את המחיר בהסכמה מושכלת וחכמה. זה בדיוק מה שאני מציע, במסגרת הנסיבות הקיימות   :צביקה דוידי

 לפי המכרז ניתנת אפשרות לקבוע שני זוכים במכרז. למה אתה ממליץ על אחד ?אם  :הדר לביא

כי  נכון, ניתן לבחור שני זוכים. אבל כשראיתי את הפער הגבוה במחיר הבנתי שכדאי רק זוכה אחד :אנדרס מלינקביץ

   לא הייתי מצליח במו"מ להגיע למחיר שווה.

ההצעה הזולה נמוכה מהאומדן, אז בניהול מו"מ אל תפתחו צפיות, הקבלן גם צריך להרוויח גם כך אם  עו"ד קרן גרשון:

 טובה.הוא נתן הצעה מאוד 

 כמובן שמדובר בהסכמה מרצון.  ניתן לקבל יותר מזה, ו 10אומדן המתבסס על דקל מינוס   צביקה דוידי:

חב' לאור עב' עפר ופיתוח בע"מ כזוכה במכרז בשל הצעתם לקבוע את לפיה אני מבקש להעלות הצעת החלטה  אורן כהן:

 הזולה ביותר ונהל עימם מו"מ להורדה במחיר.

 מאושר פה אחד 

לקבוע את חב' לאור עב' עפר ופיתוח בע"מ כזוכה במכרז    החלטת ועדת מכרזים להמליץ בפני ראש העיר:

 בשל הצעתם הזולה ביותר ולהסמיך את הגזבר ואת מנהל מח' עב' ציבוריות לנהל עימם מו"מ להורדה במחיר.

 

 

   אורן כהן                אביטל  חדאד                                                          

 יו"ר ועדת המכרזים                                                            מזכירת הועדה    

 

 

 

       2013.10.מאשר את המלצת ועדת המכרזים מיום 

                                                                                                    

 רפי סער                                                                            

 ראש העיר                                                                           


