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להפעלתחוגיתנועהבמסגרתתכניתלימודיםנוספת)תל"ן(בגני-52/18מכרזפומבימס'

החלטה-ציונה-הילדיםבנס
 

 :ועדהובפני ה ההציג, גב' אביב קליין, מנהלת מחלקת גני ילדים

 מצ"ב חוות דעתי.

 נוספת לימודים תכנית במסגרת תנועה חוגי להפעלת  - 52/18' מס פומבי פרסמה מכרז העירייה .1

 ציונה. בנס ילדים בגני( ן"תל)

 מציעים. 3את מעטפות המכרז רכשו  .2

 .11:00 בשעה 22.8.18 המועד האחרון להגשה הצעות נקבע ליום .3

 מעטפות של המצעים הבאים:  3בתיבת המכרזים נמצאו  .4

בהנאהחוגיםוסדנאותבע"מתנועה.ב.ר

ילדיםבתנועהבע"מ-ורטמןענת

 מ"בעכיפיאפי-נעמןאפרים

 להלן טבלת בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף ובדיקת מסמכים: .5

 תנאיסף

ר.ב.

תנועה

 בהנאה

ענת

 ורטמן

אפריםנעמן

 אפיכיפיבע"מ

מציע המנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה ותיק מס ערך 

 מוסף.
 קיים קיים קיים

מציע אשר הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות 

כחוק, וכן תושב ישראל. במידה והמציע הינו חברה/שותפות, על 

 החברה/שותפות להיות רשומה בישראל

 קיים קיים קיים



בהפעלת חוגי תנועה במסגרת תכנית מציע בעל ניסיון קודם 

 לימודים נוספת )תל"ן(

רשויות מקומיות, בכל אחת  2גני ילדים בלפחות  20 -בגני הילדים ב

 משלוש שנות

 הלימוד האחרונות )תשע"ו תשע"ח(

 קיים קיים קיים

 קיים קיים קיים מציע בעל אישור מפעיל מוכר בתוקף ע"י משרד החינוך.

מועסקים מטעם המציע, הינם  / מוצעים / העובדים / כלל המורים

 מורים מוסמכים

 בתחום התנועה עם התמחות בחינוך לגיל הרך.

 קיים  קיים  קיים 

 

 פירוטמסמכים
תנועה.ב.ר

 בהנאה
 ענתורטמן

כיפיאפינעמןאפרים

 מ"בע

 קיים קיים קיים במכרז להשתתפות בנקאית ערבות נוסח

 קיים קיים  קיים אישור על קיום ביטוחים

 עובדים העסקת בדבר ספק הצהרת נוסח

 קיים קיים קיים מינימום ושכר כחוק זרים

 מועצת חבר או/ו לעובד קרבה בדבר הצהרה

 קיים קיים קיים העירייה

 -ב שבועיים תנועה שיעורי 20 - ניסיון הוכחת

 קיים קיים קיים האחרונות שנים 3

 ברשויות חינוך מחלקות מנהלי משני אישור

 קיים קיים קיים  טלפון ומספר תפקיד לרבות

 קיים קיים קיים ח/  מתשעז גננות 10 - מ משוב

 קיים קיים קיים  מהמורים% 30 של ותעודות ח"קו

 מספרו, התאגיד רישום תעודת - תאגיד

 המוסמכים האנשים לגבי ח"רו/ד"עו ואישור

 את לחייב וסמכותם התאגיד בשם לחתום

 .בחתימתם התאגיד

 קיים קיים קיים

 קיים קיים קיים המכרז מסמכי רכישת על קבלה

 קיים קיים קיים העתק שאלות ותשובות הבהרה

 

 מבדיקת מסמכי ההצעות נמצא כי כל המציעים עומדים בתנאי הסף נדרשים במכרז. .6

העירייה שמנתה את   מטעם מקצועית בהוראות למשתתפים במכרז, וועדה 11.6בהתאם לסעיף  .7

מנהלת מחלקת גני ילדים  -מנהלת אגף החינוך, אביב קליין  -חברים להלן: ריבה קליין  3

את   3.9.18וטורי רכזת צהרונים )להלן: "הועדה המקצועית"( ראיינה ביום -ואושרת אזולאי



כמפורט בחוות המציעים שעמדו בתנאי הסף והעניקה ניקוד לכל הצעה בהתאם לטבלאות 

 המצ"ב.  תהדע

 ביותר הגבוה ציוןה בעל ויהיה ההצעה בתנאי שעמד נקבע כי מציע במכרז בהוראות למשתתפים .8

 .במכרז כזוכה יוכרז

 להלן טבלת סיכום הניקוד שניתן למציעים על ידי הועדה המקצועית: .9

 

אור/ניקודיתמס'
מקסימום

ניקודלסעיף

ר.ב.תנועה

בהנאה
ענתורטמן

אפרים

נעמן

שנות  3של מעל  ניסיון קודם למציע 1

 תנועה חוגי בהפעלת לימודים 

 נוספת לימודים תכנית במסגרת

 ילדים גני 20-ב הילדים בגני( ן"תל)

מקומיות בכל  רשויות 2 בלפחות

   שנת לימודים נוספת

 5 5 55

זמינות לתחילת הפעילות מיד עם  2

 תחילת שנת הלימודים
 5 5 55

 5 5 55 גמישות בהחלפת מורים 3

 ראיון אישי 4

פרוטוקולמצורףראה
 12 15 1515

27303030 סה"כ

 

 .הדעתורף לחוות מצ 3.9.18עדה מקצועית מיום ופרוטוקול ו

 

והמציעה  ר.בתנועהבהנאהחוגיםוסדנאותבע"ממניקוד איכות ההצעות עולה כי המציעה  .10

 .ניקוד האיכות המירבי  -נק'  30קיבלו ציון זהה של   ילדיםבתנועהבע"מ-ענתורטמן

  נקודות. 27קיבלה ציון של  המציעהאפריםנעמןאפיכיפיבע"מ


המלצתהאגף

במכרז את המציעה  ותאני ממליצה לקבוע כזוכ וכמפורט בחוות דעתי, לאור ממצאי הבדיקה כאמור

ילדים בתנועה בע"מ שעמדו  -ר.ב תנועה בהנאה חוגים וסדנאות בע"מ ואת המציעה ענת ורטמן 

הציון הגבוה ביותר )ניקוד מירבי(. אני ממליצה לחלק את ביצוע   -בתנאי הסף וקיבלו  ציון זהה 

 הזוכות בהתאם לשיקול דעת העירייה. 2השירותים נשוא המכרז בין 






החלטה
ומחליטה להמליץ לררש העיר  ,מנהלת מחלקת גני ילדים-המלצת אביב קליין ועדה מאמצת אתהו

ענתורטמןמציעה ול תנועהבהנאהחוגיםוסדנאותבע"מ.ר.ב למסור את ביצוע השירותים למציעה

. הציון הגבוה ביותר )ניקוד מירבי(  -שעמדו בתנאי הסף וקיבלו  ציון זהה  ,ילדיםבתנועהבע"מ-

 בהתאם לשיקול דעת העירייה. יהיה הזוכות 2ביצוע השירותים נשוא המכרז בין חלוקת 
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 ריו"שחררובין,מ"מ

מאשר


____________
 ערה"-שבויוסי

 


