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 2021אוקטובר  04

 תשרי תשפ"ב  ח כ"

 

 

 2021.3.10מיום  פרוטוקול ועדת מכרזים

 

   אורן כהן נוכחים:

 שיינפיין  אברהם ממה

  מאיר מנדלוביץ

  עו"ד איתן צנעני

 

 עדה ויו"ר הו

 עדה וחבר הו

 עדהוחבר הושל עילאי מ"מ 

 

 עדה וחבר הו

   ספורטהד"ר אסנת  נעדרים: 

   עו"ד קרן גרשון

 הדר לביא 

 

 

   חברת הועדה

 עדה  והו תחבר

 עדה הוו תחבר

 

 מוזמנים/נוכחים:

 

 אביטל חדאד 

 אייל מגיני

 יה-עו"ד דוד רן

 יעקב אוחיון

 מזכירת ועדת מכרזים 

 סגן המבקר 

 יועץ משפטי לוועדת המכרזים 

 נכסים ה יחידתמנהל 

 

 

 

 
 : על סדר היום 

 

     דיון: 

 

 

 

 .השכרת קומת מרתף אולם ספורט בר לב למטרת מכון לרפואת ספורט  - 24/2021פומבי  מכרז  -

 

 . 60הפעלת מזנונים בחטיבות ביניים: אלון, רמון, בר לב, והירוקה   - 26/2021פומבי  מכרז  -
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 השכרת קומת מרתף של אולם ספורט בר לב למטרת מכון לרפואת ספורט  –   2021/24 פומבימכרז  .1

 התקבלה הצעה אחת בלבד למכרז        

 

הסכום הכולל של ההצעה   שם בעל ההצעה  מס'  

בש"ח )ללא מע"מ( או  

 באחוזים 

 מסמכים מצורפים  ערבות 

 

1 

 

 כפר סבא  1בני חזן, מכון 

 

 ₪ לחודש  5,600

 

10,000       ₪

 בנק הפועלים

 

 .פרטי המשתתף 1

 .תצהיר דיני עבודה2

 מוגבלות.תצהיר לאנשים עם 3

 .תצהיר היעדר קירבה4

 .קבלה לרכישת מכרז 5

 .הצהרת המשתתף 6

 .אישור ניהול ספרים 7

 .אישור ניכוי מס 8

 .דיסק און קי 9

 

נערך ע"י עו"ד יעקב אוחיון מנהל מח'   ₪ לחודש  5,600 אומדן 

 נכסים
 

 

ספורט בר לב למטרת מכון לרפואת השכרת קומת מרתף של אולם מכרז ב כעת דניםערב טוב לכולם, אנחנו : אביטל חדאד

  .אליכם לעיון מבעוד מועדחוות דעת הועברה  .ספורט
 

המכרז הוכן ע"י עו"ד רן יה עפ"י עקרונות ששלחנו לו. יש מציע יחיד, מחיר המקום פעיל הרבה שנים,  : יעקב אוחיוןעו"ד 

 ממליץ עליו כזוכה במכרז.ההצעה תואם למחיר האומדן. פרסום מכרז נוסף לא יביא תועלת, לכן 
 

למרות שזו הצעה יחידה כי  כזוכה במכרז כפר סבא 1בני חזן, מכון אני מבקש להמליץ בפני ראש העיר לקבוע את  אורן כהן:

 . יציאה למכרז נוסף לא תביא תועלת
 

 מאושר פה אחד 

 

 

 אביטל  חדאד 

 מזכירת הועדה

_____________________ 

 אורן כהן 

 יו"ר ועדת המכרזים

_____________________ 

  

 אישור ראש העיר:                                                                                                         

 רפי סער 

 ראש העיר

_____________________ 

 

 החלטה: 

 .למרות שזו הצעה יחידה כי יציאה למכרז נוסף לא תביא תועלת כזוכה במכרז כפר סבא 1בני חזן, מכון את לקבוע 
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 60הפעלת מזנונים בחטיבות ביניים: אלון, רמון, בר לב, והירוקה  –   2021/26 פומבימכרז  .2

 בלבד. הצעות  3התקבלו למכרז 
 

 

הסכום הכולל של ההצעה   שם בעל ההצעה  מס'  

 בש"ח )ללא מע"מ( או באחוזים 

 מסמכים מצורפים  ערבות 

 

1 

 

 רג'ואן אפרים 

 

 

 חט"ב רמון  -₪   3,800

 

לא נדרשה ערבות 

 הצעה 

 

 .קבלה לרכישת מכרז 1

 .תעודת עוסק מורשה2

 .אישור ניכוי מס 3

 .אישור ניהול ספרים 4

 .התחייבות לטופס ביטוח חתום 5

 .פרטי המשתתף 6

 .תצהיר דיני עבודה7

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות8

 .תצהיר היעדר קירבה9

 .הצהרת המשתתף 10

 .דיסק און קי 11

 חט"ב אלון  -₪  3,500 חנה אסרף 2

 

 חט"ב בר לב  -₪  3,500

 

 

לא נדרשה ערבות 

 הצעה 

 .פרטי המשתתף 1

 .תצהיר דיני עבודה2

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות3

 .תצהיר היעדר קירבה4

 .הצהרת המשתתף 5

 .קבלה לרכישת מכרז 6

 .הבהרות ותשובות 7

 חט"ב אלון  -₪  3,150 אלונבריטן בע"מ  3

 

 ון רמחט"ב   -₪  3,150

 

 60ירוקה חט"ב   -₪   4,100

לא נדרשה ערבות 

 הצעה 

 .פרטי המשתתף 1

 .תצהיר דיני עבודה2

 מוגבלות.תצהיר לאנשים עם 3

 .תצהיר היעדר קירבה4

 .הצהרת המשתתף 5

 .קבלה לרכישת מכרז 6

 .התאגדות החברה7

 .רשות התאגידים8

 .אישור ניכוי מס 9

 .אישור ניהול ספרים10

 .הבהרות ותשובות 11

 .דיסק און קי 12

 חט"ב אלון  -₪  3,100 בריא בריבוע בע"מ  4

 

 חט"ב רמון  -₪  3,100

 

 בר לב חט"ב   -₪   3,100

 

לא נדרשה ערבות 

 הצעה 

 ע"מ   5.צילומי דוגמאות  1

 .אודות החברה2

 .הבהרות ותשובות 3

 .פרטי המשתתף 4

 .תצהיר דיני עבודה5

 .תצהיר לאנשים עם מוגבלות6

 .תצהיר היעדר קירבה7

 .הצהרת המשתתף 8

 .קבלה לרכישת מכרז 9

 .תעודת עוסק מורשה 10

 .אישור ניכוי מס 11

 .אישור ניהול ספרים12

 .התאגדות החברה13

 .שינוי שם החברה 14

 ע"מ   7.רשות התאגידים   15

 .מורשה חתימה16

 ע"מ  15.המלצות  17

 . דיסק און קי 18
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 חט"ב אלון  -₪  3,000 אומדן 

 

 חט"ב רמון  -₪  3,000

 

 60חט"ב ירוקה  -₪   4,000

 

  בר לב חט"ב   -₪  3,000

 אוחיון מנהל מח' נכסיםנערך ע"י עו"ד יעקב  

 

 

 

 .60והירוקה הפעלת מזנונים בחטיבות הביניים: אלון, רמון, בר לב  אנו דנים כעת במכרז  : אביטל חדאד

ל ההצעות הגבוהות  ע, והמחירים מעל מחירי המינימום. לכן ממליץ כל ההצעות עומדות בתנאיי הסף:  עו"ד יעקב אוחיון

 ביותר כזוכים במכרז. 

מסוימים, צריכה להיות התייחסות  למה לא מפרטים מה מותר או אסור ? יש מחירי מקסימום למוצרים   –מאיר מנדלוביץ' 

 לנהלים וחוזרים של משרד החינוך, הסברים של תזונאים. 

 קיימת במכרז התייחסות למחירי מקסימום של מוצרים כמו גם לחוזי מנכ"ל משרד החינוך בכל הנוגע :רן־יה דוד"ד עו

להפעלת קפיטריות בבתי הספר ולאופן ההפעלה. אחד מבתי הספר במכרז קיבל אף התייחסות פרטנית בשל ילד אלרגן ונדרש 

 אישור דיאטנית המוסד לצורך הכנסה של מוצרי מזון שאינם ברשימה שנקבעה במכרז מראש.

 

שהפסיד את   נוכחי ? האם ישנו מפעיל האם מפעילי המזנונים הקיימים הם עם ההצעות הגבוהות ביותר עו"ד איתן צנעני:

 המכרז ?

חנה אסרף ניהלה עד כה את מזנון אלון בלבד, כעת נתנה את ההצעה הטובה ביותר למזנון בר לב. היא  עו"ד יעקב אוחיון:

  מזנונים בעיר.  5מפעיל שבריא בריבוע תחליף שם את המפעיל 

עפ"י  בכל אחד מהמזנוניםכזוכות  ההצעות הגבוהות ביותראני מבקש להעלות הצעת החלטה לפיה נמליץ על   :אורן כהן 

 : החלוקה הבאה

 . בר לבוחט"ב  אלוןחט"ב   –חנה אסרף 

 רמון חט"ב  – רג'ואן אפרים

 60הירוקה חט"ב  – אלונבריטן בע"מ
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 מאושר פה אחד  

 

 

 אביטל  חדאד 

 מזכירת הועדה

_____________________ 

 

 אורן כהן 

 יו"ר ועדת המכרזים

_____________________ 

 

 

 

 

 אישור ראש העיר:                                                                                                         

 רפי סער 

 ראש העיר

____________________  

 

 

 

 

 

 החלטה:         

 . בר לב -ו  אלוןחט"ב  כזוכה בהפעלת מזנונים ה –חנה אסרף מאושר לקבוע את  .1

 רמוןחט"ב בהפעלת מזנון ה– רג'ואן אפרים מאושר לקבוע את .2

 60הירוקה חט"ב  בהפעלת מזנון ב – אלונבריטן בע"מ מאושר לקבוע את .3

 

. 

                                                           

 


