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 2021 אפרילב 6ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 
 עיריית נס ציונהעבור  מוצרי מזוןלאספקת  – 6/21מכרז פומבי מס' 

 החלטה
 

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

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

גזבר  -ערן לבבממונה תחום בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים, -
 רכזת מכרזים. -דנה לבני  ,אגף רכש -עינת אזולאיהעירייה, 

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

 באמצעות "זום" )פלטפורמה לשיח קבוצתי בווידאו(.

ממונה תחום בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים הציגה בפני הועדה את חוות דעתו  –שני חסון עו"ד 

 :היועץ המקצועי המלווה למכרז של עו"ד משה אברהם,

 לאספקת מוצרי מזון עבור עיריית נס ציונה 6/21עיריית נס ציונה פרסמה מכרז פומבי מס'  .1

 "(.המכרז)להלן: "

 .12:00עד שעה  ,11.03.21  -המועד האחרון להגשה הצעות  .2

 .12:15בשעה  11.3.21ישיבת פתיחת תיבת המכרזים התקיימה ביום  .3

 הצעה אחת, כדלקמן:בתיבת המכרזים  .4

    מסופר קליק בע'' .א

 להלן תנאי הסף שנדרשו במכרז וכן המסמכים שנדרשו המציעים לצרף להצעתם: .5

לקוחות לפחות, בהיקף  2-ל וצרי מזוןמהמציע יצרן /ספק בעל ניסיון מוכח באספקת  .5.1

, 2017ללקוח בכל אחת מהשנים :  ,)לא כולל מע''מ( ₪ 100,000מצטבר של לפחות 

 הניסיון חייב שיהא של המציע עצמו. 2019 -ו 2018

 ₪ 500,000-מ יפחת שלא בהיקף מוצרי מזון אספקת בגין שנתי מכירות מחזור למציע .5.2

 .2019-ו 2018, 2017מהשנים  אחת בכל מ"מע כולל

 בנוסף נדרש המציע לצרף את המסמכים הבאים: .5.3

 יצרף תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.   - יחיד -

תעודת רישום התאגיד, מספרו ואישור עו"ד/רו"ח לגבי האנשים המוסמכים  –תאגיד  -

 לחתום בשם התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

 אישור תקף על ניהול ספרים כדין מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה חשבון. -

 תקף על ניכוי מס במקור או פטור מכך. אישור -

 . 1976-תצהיר על העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -
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 .העתק קבלה על תשלום עבור מסמכי המכרז על שם המציע בלבד -

 ערבות בנקאית להשתתפות במכרז. -

 

 להצעתה צרפה המציעה כי נמצאשל המציעה סופר קליק בע"מ  המכרז מסמכי בבדיקת .6

 בהתאם לדרישות המכרז. 11.6.2021בתוקף עד ליום  5,000ע"ס  להשתתפות ערבות

 

בנוסף, צירפה המציעה להצעתה את ערבות הביצוע על אף שבהתאם להוראות המכרז לא  .7

נדרשו המציעים לצרף ערבות ביצוע להצעתם )רק המציע הזוכה נדרש להמצאת ערבות 

 ות במכרז(.  ביצוע אשר תחליף את הערבות להשתתפ

 

 לא נמצאו המסמכים הבאים:ה סופר קליק בע"מ בבדיקת מסמכי הצעת המציע .8

 תעודת רישום התאגיד. 

 חשבון רואה או מס יועץ או שומה פקיד מאת כדין ספרים ניהול על תקף אישור. 

 מכך פטור או במקור מס ניכוי על תקף אישור. 

 

למסמך ב' למסמכי המכרז, התבקשה  17.2בהתאם לזכותה של העירייה על פי סעיף  .9

המציעה סופר קליק בע"מ להשלים המסמכים החסרים כאמור. לאחר שהושלמו המסמכים 

על ידה, נמצא כי היא עומדת בכל תנאי הסף הנדרשים במכרז וכי צרפה להצעתה את כל 

   המסמכים שנדרשה לצרף על פי הוראות המכרז.

 

 הצעת סופר קליק בע"מ היא ההצעה היחידה למכרז. .10

 עולה המוצע המחיר כי חשש קיים לא בהם במצבים כי בפסיקה נקבע" יחידה הצעה" לעניין

 הנטל) המציעים בין כלשהי קנוניה עקב יחידה כהצעה הוגשה ההצעה כי או השוק מחיר על

 א"ע זה לעניין ראו יחידה. היותה למרות הצעה לקבל יש (הרשות על כאמור מוטל זה בעניין

 נא ד"פ, 'ואח והשיכון הבינוי משרד  ישראל מדינת' נ מ"בע אהרון איזי" מנורה" 6283/94

(1.) 

 

 :האגףהמלצת 

 שלא החליט אשר במכרז ףנוס ףמשתת מצד התעניינות הוהיית מאחרוכן  לאור האמור לעיל,

 שאין כל טעם לצאת למכרז נוסף. יםסבורלמכרז, אנו  והצעת להגיש

 

סופר קליק ה היחידה לקבוע כזוכה במכרז את המציע ציםממלי ואנ ,בהתאם להוראות המכרז

המחירים הנקובים במחירון עבור הנחה  4.5%בתנאי המכרז והציעה  העמדש אשר ,מבע''

 למסמכי המכרז. )מפרט השירותים(  1-צורף בנספח גהפריטים המ



ת  י י ר י ס ע הצ-נ נ ו  י

Municipality of Ness Ziona  
 השירות המשפטי                

 

 8899מש/
 

 

 

 החלטה:

ומחליטה  רכש,אגף לאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז הוועדה מאמצת את המלצת 

 אשר ,מסופר קליק בע'' ה למציע למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרזלהמליץ לראש העיר 

צורף המחירים הנקובים במחירון הפריטים המעבור הנחה  4.5%בתנאי המכרז והציעה  העמדש

 למסמכי המכרז. תים( )מפרט השירו 1-בנספח ג

 

 
 
 

 הישיבה ננעלה!
 
 

________________________ 
 יו"ר הוועדה  -אריאל אלמוג 

 מאשר
 
 

_______________ 
 רה"ע-שמואל בוקסר
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