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 2020 דצמברב 8ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 

למתן שירותי בקרה ועדכון מערכת נכסים  - 2011/מכרז פומבי מס' 
 עבור עיריית נס ציונה

 החלטה
 

מ"מ יו"ר הוועדה ומ"מ  –סמדר אהרוני , יו"ר הוועדה –אריאל אלמוג  :חברי הוועדה

 מ"מ רה"ע. –רה"ע, נאור ירושלמי 

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

 -ויקי דייןממונה תחום בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים, -חסון 
 .מכרזיםרכזת  -, דנה לבני מנהלת מחלקת רישום והקצאת נכסים

 
לאור התפשטות נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות, הוועדה קיימה את 

 הישיבה באמצעות "זום" )פלטפורמה לשיח קבוצתי בווידאו(.
 

 , הציגה בפני הוועדה את חוות דעתה:מנהלת מחלקת רישום והקצאת נכסים -ויקי דיין
 

שירותי בקרה ועדכון מערכת למתן  11/20ציונה פרסמה מכרז פומבי מס' -עיריית נס .1
 "(המכרזניהול נכסים עבור עיריית  נס ציונה )להלן: "

 
 .11:45בשעה  26/11/2020 –המועד האחרון להגשת הצעות  .2

 
 מעטפות של המציעה הבאים: 1בתיבת המכרזים נמצאו  .3

 בר טכנולוגיות )ד.ש( בע"מ.
 

 להלן ממצאי בדיקת מסמכי המכרז: .4
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טכנולוגיות )ד.ש( בר  תנאי סף/מסמכים
 בע"מ

הנחה ממחיר  2.5% אחוז ההנחה המוצע
 ₪ 170המקסימום של 

לשעת עבודה בפועל 
 לעובד לא כולל מע"מ.

מציע אשר הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי 
חשבונות כחוק, וכן תושב ישראל. במידה והמציע הינו 

שותפות להיות רשומה /שותפות, על החברה/חברה
 בישראל.

  

)חמש( שנים לפחות,  5מציע בעל ניסיון קודם ומוכח של 
, בליווי וביצוע פרויקטים במתן 2015-2020בין  השנים 

השירותים נשוא המכרז לפחות לשתי רשויות מקומיות 
 תושבים לפחות כל אחת. 50,000המונות 

  

עובדים לפחות בתחום  5מציע אשר מעסיק באופן ישיר 
המבוקשים במכרז, דהיינו, מתן השירותים והעבודות 

עובדים העוסקים בתמיכה, עדכון ובקרה של מערכות 
 נכסים ברשויות מקומיות בארץ.

  

 אישור תאגיד 
  

 קבלה על רכישה מסמכי מכרז
  

 7שאלות הבהרה ותשובות שניתנו בהתאם לאמור בסעיף 
 לעיל.

  

 ערבות להשתתפות במכרז
  

 
המציעה בר טכנולוגיות )ד.ש( בע"מ צירפה את מבדיקת מסמכי ההצעה כאמור עולה כי  .5

 כל המסמכים שהיה עליה לצרף להצעתה והוכיחה עמידתה בתנאי המכרז.

 

יובהר כי לא היו מציעים נוספים שהתעניינו במכרז ולפיכך אין תועלת בפרסום מכרז  .6

 נוסף.

 

 :מחלקת רישום והקצאת נכסיםהמלצת 
 

 אני ממליצה לקבוע כזוכה במכרז את המציעהלאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז 
 .אשר עמדה בתנאי המכרז  טכנולוגיות )ד.ש( בע"מ בר היחידה
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 החלטה:
 

מחלקת רישום הוועדה מאמצת את המלצת לאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז 
ומחליטה להמליץ לראש העיר למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז והקצאת נכסים 

 .אשר עמדה בתנאי המכרז  טכנולוגיות )ד.ש( בע"מ בר היחידהה מציעל
 

 

 הישיבה ננעלה!

 

 

 

________________________ 

 יו"ר הוועדה  - אריאל אלמוג  
 מאשר

 
_______________ 

 רה"ע-שמואל בוקסר


