
 ר ו ט ו ק ו ל פ       

 2018ביוני  19, מתאריך 8ישיבת וועדת מכרזים מס' 

 
 יו"ר, שחר רובין, שמואל מזרחי.-ציפי זילברמן :משתתפים

 
-, ריבה קלייןגזבר העירייה-ערן לבב, יועצת משפטית-כהן-מנדלמן שולמיתעו"ד  :מוזמנים

 .מנהלת מחלקת גני הילדים-, אביב קלייןמנהלת אגף החינוך
 

 .נגר-לוי עמיקם:  ועדהוה מזכיר
 

 טוב.-נירה שם  :רשמה
 

 החלטה -ציונה -לביצוע הפעלות בקייטנות בגני הילדים בנס-37/18 מכרז
 

 :ועדהובפני ה ההציגמנהלת אגף החינוך, -גב' ריבה קליין
 

 למכרז. הצעתושהגיש היחיד מסמכי המכרז של המציע  בדיקת ח"דו

ציונה. את מעטפות המכרז -לביצוע הפעלות בקייטנות בגני הילדים בעיר נסציונה פרסמה מכרז -עיריית נס

ימים נוספים לחשיפה  7-רכש מציע אחד בלבד. לאור זאת, הוחלט להאריך את מועד הגשת ההצעות ב

ובתיבת המכרזים נמצאה מעטפה אחת בלבד של המציע היחיד  06/06/2018נוספת. המכרז נסגר בתאריך 

דילטף". מבדיקת מסמכי ההצעה של המציע נמצא כי הוא עומד בכל תנאי -דעת-ה מיברקובץ' ליעד "דו ר

 ולא נקבע ניקוד איכות מינימלי במכרז, לא נוקד מרכיב הסף. מאחר והוגשה הצעה אחת בלבד למכרז

 איכות ההצעה של המציע על ידי הוועדה המקצועית. 

 
 המלצת האגף

 
דליטף",  -דעת-לאור ממצאי הבדיקה כאמור, אנו ממליצים לקבוע את המציע ברקוביץ' ליעד "דו רה מי

 :להלןכהצעה הזוכה במכרז, מהסיבות 

מבדיקת מסמכי ההצעה של המציע, עולה כי הינו בעל ניסיון בהפעלת פעילויות לילדי גנים בהיקף הנדרש 

 .במכרז

ציע היחיד שהגיש הצעה למכרז וזאת על אף שנעשתה פנייה המציע עומד בתנאי הסף במכרז והינו המ

לספקים נוספים שעבדו איתנו בעבר לגבי דבר המכרז, אך אף אחד מהם לא הגיש הצעה למכרז. בנוסף, אנו 

ועד ממליצים לקבוע את המציע "דו רה מי" כזוכה ולא לצאת למכרז חדש, מפאת קוצר זמן עד לפתיחת מ

 וכן לאור העובדה כי עריכת מכרז חדש לא תביא כל תועלת בנסיבות העניין. 01/07/2018הקייטנות, דהיינו 

 
 החלטה

 
הצעה  ושל המציע "דו רה מי", למרות היות וואת נימוקיה לקבלת הצעתאגף המאמצת את המלצת  עדהוהו

דליטף", -דעת-את ביצוע העבודה לברקוביץ' ליעד  "דו רה מי למסורלהמליץ לראש העיר  ומחליטהיחידה 

 עומדת בתנאי המכרז. ושהצעת

 ריו"ציפי זילברמן, 

 מאשר
 
 

 ערה" -שבו  יוסי


