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 פ ר ו ט ו ק ו ל 

 2021אר פברוב 4ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 
לאספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של תשתיות  – 2039/מכרז פומבי מס' 

 עבור עיריית נס ציונה לקישור לרשת האינטרנט ושירותים

 החלטה
 

מ"מ יו"ר הוועדה ומ"מ  –סמדר אהרוני יו"ר הוועדה,  –: אריאל אלמוג הוועדהחברי 
 מ"מ רה"ע. –רה"ע, נאור ירושלמי 

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

מנמ"ר  -בני קשתממונה תחום בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים, -
 רכזת מכרזים. -דנה לבני  ,העירייה

 
לאור התפשטות נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות, הוועדה קיימה את הישיבה 

 באמצעות "זום" )פלטפורמה לשיח קבוצתי בווידאו(.

 ו למכרז:בפני הוועדה את חוות דעת , הציגבני קשת, מנמ"ר העירייה

של תשתיות  לאספקה, התקנה ותחזוקה 39/20פרסמה מכרז פומבי מס'  עיריית נס ציונה .1

 "(.המכרזושירותים לקישור לרשת האינטרנט עבור עיריית נס ציונה )להלן: "

 .13:00בשעה  29.12.20המועד האחרון להגשת ההצעות נקבע ליום  .2

 מעטפות של המציעים הבאים: 2 בתיבת המכרזים נמצאו .3

 סלקום תקשורת קווית ש.מ. (א)

 בזק בינלאומי בע"מ. (ב)

 : בתנאי הסף שנדרשו במכרזלהלן טבלת בדיקת עמידת המציעות  .4
 

סלקום  מסמכים
תקשורת 

 ש.מ. קווית

 בזק בינלאומי
 בע"מ

מציע המנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה ותיק מס 
 ערך מוסף.

V V 

מציע בעל אחד מהרישיונות הבאים מטעם משרד  
התקשורת, כשהם בתוקף נכון למועד הגשת ההצעות: 

כללי  -"רישיון כללי למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים
מפ"א )מפעיל פנים ארצי(" או "רישיון כללי אחוד" במסגרתו 

 .ISPבעל הרישיון מורשה לספק שירותי 

V V 

תשתיות תקשורת ושירותי גישה מציע בעל ניסיון באספקת 
גופים  10ללפחות  2018-2019לרשת האינטרנט, בשנים 

משתמשים בכל  500עסקיים ו/או ציבוריים, בעלי לפחות 
 אחד מהגופים.

V V 

ציע בעל מוקד שירות ותמיכה טכנית ייעודי ללקוחות מ
נציגי שירות במשמרת  10המגזר העסקי, המאויש ע"י לפחות 

V V 
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סלקום  מסמכים
תקשורת 

 ש.מ. קווית

 בזק בינלאומי
 בע"מ

טכנאי  5)למעט יום כיפור( וע"י לפחות בכל שעות היממה 
 שירות.

תעודת רישום  -באם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יש 
התאגיד, מספרו ואישור עו"ד/רו"ח לגבי האנשים 

המוסמכים לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את 
 התאגיד בחתימתם.

V V 

 V V העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז. 
המציע וכן העתק התשובות שניתנו על העתק שאלות ששלח 

 .ידי העירייה
V V 

 
כהצעה הזוכה במכרז תיקבע ההצעה שתעמוד בכל תנאי המכרז בהוראות המכרז נקבע כי  .5

 נספח ג' למסמכי המכרז(. –( בכתב הכמויות 15)2ותציע את המחיר הכולל הזול ביותר )סעיף 

 
 להלן המחיר הכולל שהוצע על ידי המציעים במכרז:  .6

 
 בע"מ בזק בינלאומי ש.מ. סלקום תקשורת קווית 

בש"ח ללא  סה"כ לתשלום
מע"מ עבור השירותים נשוא 

 המכרז

62,230 ₪ 55,052 ₪ 

 
מבדיקת מסמכי הצעתה של המציעה בזק בינלאומי  נמצא כי הוספו הסתייגויות על גבי נספח ג'  .7

 כתב כמויות.  –

סרת כל הודעה ברורה על הלאור זאת, נדרשה המציעה בזק בינלאומי בע"מ למסור לעירייה 

 כתב כמויות. –ה לנספח ג' ההסתייגויות שהוספו על יד

 
 המציעה בזק בינלאומי בע"מ מסרה לעירייה הודעה כאמור.

 
 :האגףהמלצת 

בזק את חברת  במכרז כזוכה לקבוע ממליץ לאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז אני

 .ביותר המחיר הכולל הזולבעלת  הינה והצעתה המכרז בתנאי עמדה אשר בינלאומי בע"מ

 

 החלטה:

אגף מחשוב ומערכות לאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז הוועדה מאמצת את המלצת 

בזק  הלמציע למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרזומחליטה להמליץ לראש העיר  מידע

 – ביותר המחיר הכולל הזולבעלת  הינה והצעתה המכרז בתנאי עמדה אשר בינלאומי בע"מ

 בתוספת מע"מ כדין עבור ביצוע השירותים נשוא המכרז. ₪ 55,052
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 הישיבה ננעלה!
 
 

________________________ 
 יו"ר הוועדה  -אריאל אלמוג 

 מאשר
 
 

_______________ 
 רה"ע-שמואל בוקסר
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