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 פ ר ו ט ו ק ו ל

 19/20/28מתאריך  9/19ישיבת וועדת מכרזים מס' 

 
, רוה"עומ"מ סגנית -סמדר אהרונייו"ר הועדה וסגן רוה"ע,  -אריאל אלמוג :משתתפים

 .סגן רוה"ע -נאור ירושלמי

 

ממונה תחום בכיר -יועמ"ש, עו"ד שני חסון -כהן -עו"ד שולמית מנדלמן :מוזמנים

מנהל מחלקת בתי ספר, רינת  -, מוטי סגללעניינים אזרחיים ומנהליים

 .עוזרת אישית לסגנית רוה"ע -אלון

 

 החלטה -ציונה -נסלאספקת עובדי הוראה לבתי ספר ב – 09/19מכרז פומבי מס' 

לאספקת עובדי הוראה לבתי ספר בעיר נס  9/19עיריית נס ציונה פרסמה מכרז  .1

 .ציונה

 .11:00בשעה  5.2.19המועד האחרון להגשת הצעות:  .2

בתיבת המכרזים נמצאה מעטפה אחת בלבד של המציעה: גוונים לחינוך ויידע  .3

 .("המציעהבע"מ )להלן "

 מבדיקת מסמכי ההצעה של המציעה נמצא כי היא עומדת בכל תנאי הסף. .4

 -בהצעת המציע 9.1סעיף  -הנחה מהתעריפון 0%מציעה הציעה ה -הצעת המציעה .5

 מסמך ג' למסמכי המכרז.

ים שעמד/ו בתנאי הסף /בהוראות למשתתפים במכרז נקבע כי מציע 11.8בסעיף  .6

/ם תומלץ כהצעה הזוכה הניקוד הכולל הגבוה ביותר, הצעתו /יויהיה/ו בעל

 ל דעת העירייה ולצרכיה.מספר הזוכים יהיה בהתאם לשיקו במכרז. עוד נקבע כי 

התאם להוראות המכרז, הניקוד הכולל הגבוה ביותר מורכב מחיבור ניקוד ב .7

 המחיר וניקוד האיכות שניתן למציעים על ידי הועדה המקצועית.

ניקוד איכות  בהוראות המכרז  מאחר והוגשה הצעה אחת בלבד למכרז ולא נקבע .8

והצעתה לא וניקוד כולל מינימלי, איכות ההצעה של המציעה לא נוקדה מינימלי 

   ע"י הועדה המקצועית.דורגה 



 

 

 :האגף מלצתה

לקבוע בזאת התאם להוראות המכרז ולאמור לעיל בחוות הדעת המצורפת, אני ממליץ ב

, מהסיבות שעמדה בתנאי המכרז כהצעה הזוכה במכרז ,וידע בע"מ גוונים לחינוךאת 

 טו להלן:שיפור

בשל הדחיפות הנדרשת במתן השירותים אני ממליץ שלא לצאת למכרז נוסף על אף  .א

 .שמדובר בהצעה יחידה

 עבדנו עם המציעה בעבר והיינו מרוצים מאוד מעבודתה. .ב

 

 :החלטה

לקבוע את ומחליטה להמליץ לראש העיר  מנהל בתי הספרמאמצת את המלצת  הדהווע

 שעמדה בתנאי המכרז כהצעה הזוכה במכרז. ,וידע בע"מ גוונים לחינוך

 

 הישיבה ננעלה!

 


