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 2019 באוגוסט 01ישיבת וועדת מכרזים מתאריך  
 

 להפעלת חוגים בצהרונים בגני הילדים  1948/מכרז פומבי מס' 

 החלטה - ציונה -בנס
 

 .נאור ירושלמי, ומ"מ  רה"עסגנית  -סמדר אהרוני :חברי הוועדה

 

עו"ד שני היועצת המשפטית לעירייה,  -כהן -עו"ד שולמית מנדלמן :מוזמנים

-עירית אזרק  ממונה תחום בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים,-חסון

-מנהל מחלקת בתי ספר, עדי מכבי-מנהלת מדור מכרזים, מוטי סגל

 . פרויקטורית גני ילדים

 

 בפני הועדה:  ה, הציגמחלקת גני הילדים תמנהל -דור -בן מיטל

 

 :דעתיחוות מצ"ב 

 
 ילדים בגני בצהרונים חוגים להפעלת 48/19' מס פומבי מכרז פרסמה ציונה נס עיריית .1

 ."(המכרזציונה )להלן: " בנס

 

  .23.7.19  -להגשה הצעות  האחרון המועד .2

 

 הצעות של המציעים הבאים: 2 נמצאו המכרזים בתיבת .3

 חברת מוסדות חינוך ותרבות בנס ציונה בע"מ  .א
 אפרים נעמן אפי כיפי בע"מ .ב

  



 

 

 :המכרז מסמכי בדיקת ממצאי להלן .4

 

מוסדות חינוך  אפי כיפי תנאי סף/מסמכים
 ותרבות

( 2) שנתיים של קודם ניסיון בעל מציע
 בהפעלת, 2017-2019 השנים בין לפחות
 70 של בהיקף, הילדים גני בצהרוני חוגים

 מקומית ברשות שנה בכל לפחות ילדים גני
 .יותר או אחת

V V 

 תעודת עוסק מורשה
V V 

 אישור על ניהול ספרים כחוק 
V V 

  אישור תאגיד
V V 

 קבלה על רכישה מסמכי מכרז
V V 

 ערבות להשתתפות במכרז

V 

הערבות שצורפה 
להצעה איננה בנוסח 

מסמך ה' למסמכי 
 המכרז. 

 V V שאלות הבהרה

 

חברת מוסדות חינוך ותרבות בנס מבדיקת הערבות הבנקאית שצורפה להצעה של  .5

 עלה כי איננה בנוסח מסמך ה' למסמכי המכרז כנדרש בהוראות המכרז. ציונה בע"מ 

 

חברת מוסדות חינוך ותרבות בנס ציונה בע"מ לאור האמור, יש לפסול את הצעתה של 

 .בשל הפגמים שנפלו בערבות הבנקאית שצורפה להצעתה

 

חברים )להלן:  3העירייה המונה  מטעם מקצועית וועדה בהוראות המכרז נקבע כי  .6

תראיין את המציעים שעמדו בתנאי הסף ותעניק ניקוד לכל הצעה  "(הועדה המקצועית"

עוד נקבע כי מציע  בהוראות למשתתפים במכרז. 11.8בהתאם לטבלאות שבסעיף 

 שיעמוד בתנאי ההצעה ויהיה בל הציון הגבוה ביותר יוכרז כזוכה במכרז.

 

מאחר והצעתה של חברת מוסדות חינוך ותרבות בנס ציונה בע"מ נפסלה, התייתר הצורך  .7

 בהתאם להוראות המכרז. אפרים נעמן אפי כיפי בע"מבניקוד הצעתה של חברת 

  



 

 

 

 :המלצה

 

, הגם אפרים נעמן אפי כיפי בע"מלאור האמור, אני ממליצה לקבוע כזוכה במכרז את המציעה 

 מהסיבות שיפורטו להלן:שמדובר בהצעה יחידה, וזאת 

 

 המציעה אפרים נעמן אפי כיפי בע"מ עמדה בכל תנאי המכרז. .1

העירייה הודיעה למציעים פוטנציאליים נוספים על פרסום המכרז, אך למרות זאת הם בחרו  .2

 שלא להגיש הצעתם למכרז. 

ר (, אש1.9.19לאור הסמיכות לתחילת שנת הלימודים תש"פ ) מתן השירותיםקיימת דחיפות ב .3

 לא מאפשרת הליכים אחרים.

 

 

 :החלטה

 

ואת נימוקיה לקבלת הצעת המציעה אפרים נעמן עדה מאמצת את המלצת האגף והו

להמליץ לראש העיר למסור את אפי רפי בע"מ, הגם שמדובר בהצעה יחידה, ומחליטה 

 .שהצעתה עומדת בתנאי המכרז, אפרים נעמן אפי כיפי בע"מלחברת  העבודותביצוע 

 

 

 ננעלה! הישיבה

 


