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 פ ר ו ט ו ק ו ל

 2021 באוקטובר 21ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 
לאספקת חומרי אחזקה, כלי עבודה, צבעים, חומרי  – 1/220מכרז פומבי מס' 

 אינסטלציה, מוצרי חשמל וטובין אחרים עבור עיריית נס ציונה

 החלטה 
 

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

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

 -יה -עו"ד דוד רן, מכרזים והתקשרויותממונה תחום בכיר  - עווד
, מנהל אגף רכש -יאיר טביב גזבר העירייה,  -ערן לבבהיועמ"ש למכרז, 

דנה אגף אסטרטגי ולוגיסטיקה,  -דגנית דאהן ,אגף רכש -עינת אזולאי
 רכזת מכרזים. -לבני 

 
, הוועדה קיימה את הישיבה באמצעות "זום" )פלטפורמה לשיח קבוצתי בהסכמת הנוכחים

 בווידאו(.

 :דעתו בפני הועדה את חוות הציג, למכרזהיועמ"ש  –יה-עו"ד דוד רן

 :כללי .1

 

"( את המכרז שבנדון העירייהפרסמה עיריית נס ציונה )להלן: " 2021במהלך חודש יולי  .1.1
 "(.המכרז)להלן: "

 

מטרת המכרז היא לייצר לעירייה מגוון של אפשרויות רכש של מוצרים הנצרכים על  .1.2
 ידה באופן שוטף בהתאם להוראות הדין.

 

 :יינים אותו בדרך כללפהמכרז והקשיים המאייחודיות  .2

 

 כפי שיפורט להלן, הייחודיות של המכרז נעוצה בעיקר: .2.1

 

כאשר בדרך כלל מדובר בחניות/רשתות  –במאפייני המציעים השונים בשוק  .2.1.1
 אשר אינן מורגלות בהגשות הצעות למכרזים וההוראות הקשיחות במסגרתם.

העירייה ביחס לכלים/חומרים חוסר האפשרות המעשית "להתיישר" לדרישות  .2.1.2
 מסוימים במסגרת רשימת מוצרים ארוכה באופן יחסי. 

 מגוון המוצרים/כלים/חומרים הקיימים בשוק חלקם באיכות נמוכה מאד. .2.1.3

 

המכרז לקח בחשבון מאפיינים אלו, במסגרת זו בוצע צמצום של כתבי הכמויות  .2.2
והתרכזות בכלים/חומרים/ציוד הנדרשים באופן קבוע כן נקבע מנגנון השלמת מחירים 

הכל במטרה להגיע לתוצאות מכרז  –ביחס למוצרים אשר בגינם לא ניתנה הצעת מחיר 
 טובות.
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מציעים זוכים  2פרק תבחר העירייה עד  פרקים כאשר בכל 4-מכרז זה מחולק ל .2.3
 כדלקמן:

  מוצרי אחזקה ובניה. -1פרק 

  צבעים. -2פרק 

  מוצרי חשמל. -3פרק 

  מוצרי אינסטלציה. -4פרק 

כל מציע היה יכול להגיש הצעה לפרק אחד או למספר פרקים לפי שיקול דעתו ובתנאי 
ייבחר כזוכה בפרק  שהוא עומד בתנאי הסף שנקבעו לאותו הפרק. אין מניעה שמשתתף

 אחד או במספר פרקים בהתאם לכללי המכרז.

ביחס לכל פרק נקבעו תנאי סף הנוגעים לניסיון קודם נדרש, מרחק מזערי נדרש מהעיר  .2.4
 נס ציונה והיקף פעילות כספית.

 

אופן הגשת ההצעות היה באמצעות מילוי הצעות מחיר ליחידות/פרטים בכתב כמויות  .2.5
 מראש.שהוכנס למסמכי המכרז 

 

 במכרז נקבע מנגנון השלמת מחירים כדלקמן: .2.6

 
"בכל מקרה של אי מילוי מחיר באיזה מהמוצרים שנבע מהיסח הדעת ובתום לב, יחול 
מנגנון השלמת מחירים לפריטים באופן הבא: לצורך שקלול ההצעות במכרז יושלמו 

וככל המחירים הגבוהים ביותר שהוצעו ביחס לאותו מוצר על ידי מציעים אחרים 
שיוכרז משתתף כזוכה יחייבו אותו המחירים הנמוכים ביותר שהוצעו לגבי אותם 
פריטים. לא הושלמו מחירים לפריט חסר על ידי משתתפים אחרים, יושלמו המחירים 

 על ידי העירייה בהתאם למחירים ששולמו על ידה עד היום לפריטים זהים/דומים"

 

 
 :ההצעות .3

 

 במכרז, נמצא כי הוגשו הצעות של המשתתפים הבאים:במועד האחרון להגשת הצעות  .3.1
 

 הפרקים אליהם הוגשה הצעה שם המציע

 צבעים - 2פרק  מעודד צבעים בע"מ

 מוצרי אחזקה ובניה. -1פרק  פורר

 צבעים. -2פרק 

 מוצרי אינסטלציה. -4פרק 

 מוצרי אחזקה ובניה. -1פרק  אלמוג ציוד טכני בע"מ

 צבעים. -2פרק 
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 הפרקים אליהם הוגשה הצעה שם המציע

 מוצרי חשמל. -3פרק 

 מוצרי אינסטלציה. -4פרק 

 

ה ימוצרי חשמל לתעשי -ציוד 
 ( בע"מ1979אשקלון )

 מוצרי חשמל. -3פרק 

 

 מוצרי חשמל. -3פרק  שירותי תאורה בע"מ-אלויק

הום סנטר )רשת עשה זאת 
 בעצמך בע"מ(

 מוצרי אחזקה ובניה. -1פרק 

 צבעים. -2פרק 

 מוצרי אינסטלציה. -4פרק 

 מוצרי חשמל. -3פרק  סיטונאות חשמל בע"מאור שי 

 מוצרי חשמל. -3פרק  פרידברג בע"מ -ניצן 

 צבעים. -2פרק  יהודה בע"מ-מרכז הגבס אור

 מוצרי אינסטלציה. -4פרק 

 

מההיבט הטכני והמשפטי על ידי הח"מ ומהיבט הצעות המחיר ע"י מר ההצעות נבדקו  .3.2
 יאיר טביב להלן ממצאי הבדיקות.

 
 מצ"ב טבלת בדיקה מרכזת ומסומנת כנספח א'. 

 

 :אלמוג ציוד טכני בע"מ -הצעת המציע   .4

 

)ג( קבע כי רשאי להשתתף במכרז: "מציע שרכש את מסמכי 6תנאי הסף שבסעיף  .4.1
 המכרז".

 

ישות המשפטית אשר רכשה את מסמכי המכרז ואשר על שמה הוצאה הקבלה היא: ה .4.2
 "(.דלתא" )להלן: "515928539אלמוג ציוד טכני בע"מ ח.פ.  -דלתא 

 

בשם המציע במכרז נכתב על ידי המשתתף  המלל: "ניצן אלון". החותמת בשם המציע  .4.3
" 511011975ח.פ.  557845447למוג ציוד טכני בע"מ ע.מ. ובכל העמודים היא של חברת: א

 "(.אלמוג)להלן: "

 

 כל המסמכים והאישורים החשבוניים הם ע"ש  חברת אלמוג. .4.4
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ישות משפטית ו על ידי פניו עולה כי המציע לא רכש את מסמכי המכרז והם נרכשעל  .4.5
 אחרת עבורו )אשר ככל הנראה קשורה אליו(.

  

 העירייה שלחה למשתתף מכתב בנושא זה וביקשה הבהרה. .4.6

 

 המשתתף השיב לעירייה בזו הלשון: .4.7

 

אלמוג ציוד טכני בע"מ" )להלן: דלתא( הינה חברה  -"חברת "דלתא 

ה מלאה של חברת אלמוג ציוד טכני בע"מ )להלן: אלמוג( בשליט

ומשמשת כסניף הראשי באזור המרכז. מנהל חברת דלתא הינו עובד 

אלמוג לשעבר ובעל ניסיון עשיר ורב שנים באופן העבודה ובשירות 

 המוענק על ידי חברת אלמוג. 

 

יתרה מכך, כל הציוד וכלי העבודה של חברת דלתא מסופק לה על ידי 

רת אלמוג, וכל פעילות מערכות המידע והנהלת החשבונות של חב

יש לראות חברת דלתא מבוצעים על ידי חברת אלמוג. לאור האמור, 

 לצורכי המכרז. ותזהות מלאה בין שתי החבר

 

חוסר ההתאמה שצוין על ידיכם ברישום של שתי החברות במסמכי 

ה חברת המכרז נעשה בתום לב. לצורך העניין, המגישה במכרז הינ

כזוכה, כל מסמכי הערבות,  אלמוג ציוד טכני בע"מ. במידה ותוכרז

 הביטוח והחשבוניות יהיו על שם חברת אלמוג בלבד."

 

 ממכתבו של המציע עולה כי אכן, בהתאם לחשד שעלה, רוכש המכרז אינו המציע במכרז. .4.8

 

ביחס על אף הקשר בין החברות על תנאי הסף במכרז להתקיים במציע בעצמו, בפרט  .4.9
 לרכישת מסמכי המכרז ולא ניתן לראות בשתי הישויות המשפטיות כישות אחת.

 

ההמלצה ביחס למציע זה הינה כי הצעתו תפסל מחמת אי עמידה בתנאי הסף שבסעיף  .4.10
ג למסמכי המכרז שכן רכישת מסמכי המכרז בוצעה על ידי ישות משפטית אחרת מזו 6

עשויה לפגוע בעקרון השוויון מול מציעים  של המציע. יודגש כי "מחילה" על הפגם כאמור
פוטנציאליים אחרים שהיו יכולים לבצע רכישה של מסמכי המכרז באמצעות אחר/ים 

 ולא עשו כן.

 

מעבר לאמור לעיל בכל הפרקים אליהם הוגשה הצעה המציע מחק סעיפים מכתב  .4.11
 –רז הכמויות באופן שלא ניתן לבצע השלמה או לבחון את ההצעה בהתאם לכללי המכ

 וגם מטעם זה ההמלצה כי הצעתו למכרז תפסל.

 

 :הום סנטר בע"מ -הצעת המציע   .5

 

מוצרי : 3ולפרק  צבעים :2,  לפרק : מוצרי אחזקה ובניה1פרק המציע הגיש את הצעתו ל .5.1
 אינסטלציה.
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 :ביחס להצעות המחיר בפרקים .5.2

 

המציע מחק את הסעיפים בהם מצוינים  :מוצרי אחזקה ובניה -1בפרק  .5.2.1
. מדובר במחיקה של פריטים רבים 39,48,64-66,70,72, 33, 16-24פריטים מס' 

ולא ניתן להשלמה בהתאם לכללי המכרז ומשכך ההמלצה היא לפסול את 
 .1הצעת המשתתף בפרק 

 

בכתב  52-ו 36המציע לא מילא מחיר עבור פריטים מס : צבעים -2בפרק  .5.2.2
פריטים אלו באמצעות )סה"כ שני פריטים(. ניתן לבצע השלמה ל הכמויות

 לעיל. 2.6שימוש במנגנון השלמת המחירים בסעיף 
 

 .₪ 96,588ההצעה המשוקללת של המציע לאחר יישום המנגנון היא: 
 

לא מילא מחירים עבור כשליש  : המשתתףמוצרי אינסטלציה -4פרק ב .5.2.3
הנ"ל לא ניתן להשלמה בהתאם לכללי  - ים בכתב הכמויותימהפריטים המצו

 .4המכרז ומשכך ההמלצה היא לפסול את הצעת המשתתף בפרק 

 

 :בע"מ הצעת המציע  מעודד צבעים .6

 

מבדיקה הצעת המשתתף נמצא כי המציע לא צרף להצעתו העתק קבלה המעידה על  .6.1
 רכישת מסמכי המכרז.

 

 מסמכי המכרז.מבדיקה שנערכה בעירייה עלה כי המשתתף לא רכש את  .6.2

 

 כאמור לעיל רכישת מסמכי המכרז מהווה תנאי סף במכרז. .6.3

 

 ההמלצה היא לקבוע כי הצעת המשתתף פסולה. .6.4

 

 :הצעת המציע פורר .7

 

 -4ולפרק  צבעים -2לפרק , מוצרי אחזקה ובניה -1פרק המציע הגיש את הצעתו ל .7.1
 .אינסטלציה

 

 להיות:קבע כי על המציע  1תנאי הסף הנוגע לניסיון קודם בפרק  .7.2
 
 – 2015שנים רצופות לפחות, במהלך השנים  3בעל ניסיון קודם של "

מוצרי  , במכירה ו/או אספקה של טובין בהיקפים כדלקמן:2021
 "בשנה בממוצע. ₪ 500,000אחזקה ובניה: בהיקף של 

 

בשנה בממוצע ומשכך  ₪ 400,000שנים בהיקף כספי של  3המציע הצהיר על ניסיון של  .7.3
 .1נאי הסף לפרק אינו עומד בת
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פריטים. ניתן לבצע השלמה  4-: המציע לא מילא הצעת מחיר ל2ביחס להצעתו בפרק  .7.4
 לעיל. 2.6לפריטים אלו באמצעות שימוש במנגנון השלמת המחירים בסעיף 

 .₪ 102,203.3ההצעה המשוקללת של המציע לאחר יישום המנגנון היא: 

 

פריטים.  3-המציע לא מילא הצעת מחיר למוצרי אינסטלציה:  4ביחס להצעתו בפרק  .7.5
 2.6ניתן לבצע השלמה לפריטים אלו באמצעות שימוש במנגנון השלמת המחירים בסעיף 

 לעיל.
 .₪ 21,731.3ההצעה המשוקללת של המציע לאחר יישום המנגנון היא: 

 
 
 :( בע"מ1979מוצרי חשמל לתעשיה אשקלון ) -ציוד  .8

 

  .חשמל -3המציע הגיש הצעתו לפרק  .8.1

 

 קבע כי על המציע להיות: 3תנאי הסף הנוגע לניסיון קודם בפרק  .8.2
 
 – 2015שנים רצופות לפחות, במהלך השנים  3בעל ניסיון קודם של "

מוצרי  , במכירה ו/או אספקה של טובין בהיקפים כדלקמן:2021
 "בשנה בממוצע. ₪ 150,000חשמל:  בהיקף של 

 

ומשכך  בממוצעבשנה  ₪ 52,800שנים בהיקף כספי של  3המציע הצהיר על ניסיון של  .8.3
 .3אינו עומד בתנאי הסף לפרק 

 

 :שירותי תאורה בע"מ-אלויק .9

 

 חשמל. -3המציע הגיש הצעתו לפרק  .9.1

 

הנ"ל לא  - ים בכתב הכמויותילא מילא מחירים עבור כשליש מהפריטים המצו המשתתף .9.2
המכרז ומשכך ההמלצה היא לפסול את הצעת המשתתף  ניתן להשלמה בהתאם לכללי

 .3בפרק 

 

 :יהודה בע"מ-מרכז הגבס אור .10

 

 אינסטלציה. -4צבעים ופרק  -2המציע הגיש את הצעתו לפרק  .10.1

 

פריטים. ניתן לבצע השלמה  2-: המציע לא מילא הצעת מחיר ל4ביחס להצעתו בפרק  .10.2
 לעיל. 2.6בסעיף לפריטים אלו באמצעות שימוש במנגנון השלמת המחירים 

 
 .₪ 25,326ההצעה המשוקללת של המציע לאחר יישום המנגנון היא: 
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פריטים. ניתן לבצע  3-צבעים: המציע לא מילא הצעת מחיר ל 2ביחס להצעתו בפרק  .10.3
 לעיל. 2.6השלמה לפריטים אלו באמצעות שימוש במנגנון השלמת המחירים בסעיף 

 
 

 .₪ 98,752המנגנון היא:  ההצעה המשוקללת של המציע לאחר יישום
 
 

 ריכוז המלצות: .11

 

( אלמוג ציוד טכני בע"מ פסולים 2( מעודד צבעים בע"מ . )1לקבוע כי הצעת המציעים: ) .11.1

 מחמת אי עמידה בתנאי הסף של רכישת מסמכי המכרז.

 מוצרי אחזקה ובניה: – 1ביחס ההצעות הנותרות בפרק  .11.2

 הכמויות.לפסול את הצעת הום סנטר בשל הפגם בכתב  .11.2.1

לפסול את הצעת פורר בשל אי עמידה בתנאי הסף הנוגע למחזור הכספי ופגם  .11.2.2

 בכתב הכמויות.

כי עריכת מכרז חדש לא תביא  -להמליץ למועצה לקבל החלטה ביחס לפרק א'   .11.2.3

תועלת )בשל מבנה השוק ואופי המוצרים הנדרשים( ולאפשר לעירייה להתקשר 

 עם שני גורמים בפטור ממכרז.

( 2( הום סנטר בע"מ. )1צבעים: לקבוע את הצעות: ) – 2צעות הנותרות בפרק ביחס הה .11.3

מדובר בשתי ההצעות המשוקללות  –מרכז הגבס אור יהודה בע"מ כהצעות הזוכות בפרק 

 הנמוכות ביותר.

 מוצרי חשמל: – 3ביחס ההצעות הנותרות בפרק  .11.4

בכתב חמת חוסרים מהותיים מ שירותי תאורה בע"מ-אלויקלפסול את הצעת  .11.4.1

 הכמויות.

מחמת אי  ( בע"מ1979מוצרי חשמל לתעשיה אשקלון ) -ציוד  לפסול את הצעת .11.4.2

 עמידה בתנאי הסף הנוגע למחזור הכספי.

( ניצן פרידברג 2) אור שי סיטונאות חשמל בע"מ( 1לקבוע את הצעותיהם של: ) .11.4.3

 מדובר בשתי ההצעות המשוקללות הנמוכות ביותר. –כהצעות הזוכות בפרק 

 מוצרי אינסטלציה: – 4ביחס ההצעות הנותרות בפרק  .11.5

לא מולאו פריטים  –לפסול את הצעת הום סנטר בשל הפגם בכתב הכמויות  .11.5.1

 רבים.

( מרכז הגבס אור יהודה בע"מ כהצעות 2( פורר )1לקבוע את הצעותיהם של ) .11.5.2

 הזוכות בפרק. מדובר בשתי ההצעות שנותרו לבדיקה.
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 :החלטה .12

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

  ים:למציע למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרזלהמליץ לראש העיר 

ביחס לפרק א', כי עריכת מכרז חדש  את המלצת אגף רכשלקבל מוצרי אחזקה ובניה:  -1פרק 

 .ירייה להתקשר עם שני גורמים בפטור מכרזלא תביא לתועלת, ולהמליץ למועצה לאפשר לע

 בע"מ יהודה-+ מרכז הגבס אורבע"מהום סנטר צבעים:  -2פרק 

 בע"מ + ניצן פרידברגסיטונאות חשמל בע"מ אור שי מוצרי חשמל:  -3פרק 

 יהודה בע"מ-אור פורר + מרכז הגבסמוצרי אינסטלציה:  -4פרק 

 
 

 

 
 הישיבה ננעלה!

 
 

________________________ 
 יו"ר הוועדה -אריאל אלמוג 

 
 מאשר

 
_______________ 

 רה"ע-שמואל בוקסר
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 טבלת בדיקה מרכזת -נספח א
 
 

 20/21מכרז 
לאספקת חומרי 

אחזקה, כלי עבודה, 
צבעים, חומרי 

אינסטלציה, מורי 
חשמל וטובין 

אחרים עבור עיריית 
 נס ציונה 

מעודד   
צבעים 
 בע"מ 
ח.פ. 

512082215 

 פורר
557224029 

אלמוג ציוד 
 טכני בע"מ 

ח.פ. 
511011975 

 -ציוד 
מוצרי 
חשמל 

לתעשיה 
אשקלון 

(1979 )
 בע"מ
ח.פ. 

510838485 

-אלויק
שירותי 
תאורה 

 בע"מ
ח.פ. 

512711870 

 הום סנטר 
)רשת עשה 
זאת בעצמך 

 בע"מ(

אור שי 
סיטונאות 

חשמל 
 בע"מ 

פרידברג  -ניצן 
 בע"מ

 .  513428029ח.פ. 

-מרכז הגבס אור
 יהודה בע"מ

  512861055ח.פ. 

המציע הינו בעלים 
של עסק העומד בכל 

 התנאים הבאים: 

  
                  

העסק או סניף של 
העסק, מצוי 

בתחומי העיר נס 
ציונה או בערים 

הגובלות עם העיר 
נס ציונה: ראשון 

לציון, רחובות, 
 אובאר יעקב 

במרחק שלא יעלה 
ק"מ  20על 

מגבולות העיר )קו 
 35אווירי( או  

ק"מ מגבולות 
העיר )קו אווירי( 

למגישי הצעה 
)מוצרי  3בפרק 

 חשמל(.

 1.ד6

v 
מעודד 
צבעים 
 בע"מ 
רח' 

רוז'נסקי 
, ראשון 5

 לציון

v 
, 18ויצמן 

 נס ציונה

v 
-דלתא

אלמוג ציוד 
 טכני בע"מ 

, 3רח' תמנע 
 חולון

ציוד מוצרי 
חשמל 

לתעשיה 
אשקלון 

(1979 )
 בע"מ 

הפנינים 
31 ,

 אשקלון
המרחק 

 בקו אווירי 
 ק"מ 34

v 
-אלויק

שירותי 
תאורה 

 בע"מ
רח' יגאל 

, 11דרזנר 
פתח 
 תקווה

v 
הום סנטר 

 בע"מ
רח' הפטיש 

, א.ת. נס 6
 ציונה

v 
אור שי 

סיטונאות 
חשמל 
 בע"מ
רח' 

תוצרת 
, 17הארץ 

 תל אביב

v 
ניצן פרידברג 

 בע"מ
מרכז לוגיסטי, 

 צריפין
מיקוד  521ת.ד. 

72100 

v 
מרכז הגבס אור 

 יהודה בע"מ
רח' משה אביב 

 , אור יהודה14
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 20/21מכרז 
לאספקת חומרי 

אחזקה, כלי עבודה, 
צבעים, חומרי 

אינסטלציה, מורי 
חשמל וטובין 

אחרים עבור עיריית 
 נס ציונה 

מעודד   
צבעים 
 בע"מ 
ח.פ. 

512082215 

 פורר
557224029 

אלמוג ציוד 
 טכני בע"מ 

ח.פ. 
511011975 

 -ציוד 
מוצרי 
חשמל 

לתעשיה 
אשקלון 

(1979 )
 בע"מ
ח.פ. 

510838485 

-אלויק
שירותי 
תאורה 

 בע"מ
ח.פ. 

512711870 

 הום סנטר 
)רשת עשה 
זאת בעצמך 

 בע"מ(

אור שי 
סיטונאות 

חשמל 
 בע"מ 

פרידברג  -ניצן 
 בע"מ

 .  513428029ח.פ. 

-מרכז הגבס אור
 יהודה בע"מ

  512861055ח.פ. 

העסק או סניף של 
העסק פעילים 

 3לתקופה של 
שנים לפחות, טרם 

המועד האחרון 
להגשת הצעות 

במכרז ובמסגרתם 
מבוצעת מכירה או 

אספקה של 
הטובין בפרק אליו 

 הוגשה הצעה.

 v 2.ד6
 שנים 50

v 
 שנים 100-כ

v 
 שנים 40

v 
 שנים 42

v 
 23 -כ 

 שנים

v 
 שנים 29

v 
 שנים 36

v 
 שנים 70

v 
 שנים 22

רכש את מסמכי 
המכרז תמורת סך 

 .₪ 300של 

 .ג6

המציע לא 
רכש את 
מסמכי 
 המכרז

v 

הקבלה הינה 
 -ע"ש דלתא 

אלמוג ציוד 
טכני בע"מ 

ח.פ. 
515928539 
ואילו שאר 
המסמכים 

החשבונאיים 
הינם ע"ש 

אלמוג ציוד 
טכני בע"מ 

ח.פ. 
511011975 

v v v v v v 
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 20/21מכרז 
לאספקת חומרי 

אחזקה, כלי עבודה, 
צבעים, חומרי 

אינסטלציה, מורי 
חשמל וטובין 

אחרים עבור עיריית 
 נס ציונה 

מעודד   
צבעים 
 בע"מ 
ח.פ. 

512082215 

 פורר
557224029 

אלמוג ציוד 
 טכני בע"מ 

ח.פ. 
511011975 

 -ציוד 
מוצרי 
חשמל 

לתעשיה 
אשקלון 

(1979 )
 בע"מ
ח.פ. 

510838485 

-אלויק
שירותי 
תאורה 

 בע"מ
ח.פ. 

512711870 

 הום סנטר 
)רשת עשה 
זאת בעצמך 

 בע"מ(

אור שי 
סיטונאות 

חשמל 
 בע"מ 

פרידברג  -ניצן 
 בע"מ

 .  513428029ח.פ. 

-מרכז הגבס אור
 יהודה בע"מ

  512861055ח.פ. 

המציע מגיש הצעה 
 לפרקים

 צבעים' -ג   

מוצרי  -א' 
אחזקה 

 ובניה,
 צבעים,ד-ג 

מוצרי -
 אינסטלציה'

מוצרי  -ב א',ב',ג',ד''
 חשמל'

מוצרי  -ב 
 חשמל'

מוצרי  -א' 
אחזקה 

 ובניה,
צבעים,ד -ג 

מוצרי -
 אינסטלציה'

מוצרי  -ב
-צבעים, ד'-ג' מוצרי חשמל' -ב  חשמל'

 אינסטלציה

כל מסמכי המכרז 
 ומסמך הבהרות

  

. חסר 1
מסמך 
 הבהרות

v 

 
. החותמות 2

על כל 
מסמכי 

המכרז הינן 
ע"ש המציע 
אלמוג ציוד 
טכני בע"מ 

ע.מ. 
557845447 

ח.פ. 
511011975  

בעוד שבשם 
העסק 
 1במסמך ג'

כתב המציע: 
 -דלתא "

אלמוג ציוד 
 טכני בע"מ

וכך גם 
במעטפת 

 המכרז

v v v v v v 



ת  י י ר י ס ע הצ-נ נ ו  י

Municipality of Ness Ziona  
 השירות המשפטי                

 9263מש/

 20/21מכרז 
לאספקת חומרי 

אחזקה, כלי עבודה, 
צבעים, חומרי 

אינסטלציה, מורי 
חשמל וטובין 

אחרים עבור עיריית 
 נס ציונה 

מעודד   
צבעים 
 בע"מ 
ח.פ. 

512082215 

 פורר
557224029 

אלמוג ציוד 
 טכני בע"מ 

ח.פ. 
511011975 

 -ציוד 
מוצרי 
חשמל 

לתעשיה 
אשקלון 

(1979 )
 בע"מ
ח.פ. 

510838485 

-אלויק
שירותי 
תאורה 

 בע"מ
ח.פ. 

512711870 

 הום סנטר 
)רשת עשה 
זאת בעצמך 

 בע"מ(

אור שי 
סיטונאות 

חשמל 
 בע"מ 

פרידברג  -ניצן 
 בע"מ

 .  513428029ח.פ. 

-מרכז הגבס אור
 יהודה בע"מ

  512861055ח.פ. 

העתק תעודת עוסק 
 מורשה

  
 v v v v v v v v חסר

   אישור ניהול ספרים

 v v v v v v v v חסר

אישור ניכוי מס 
 במקור

  

 v v v v v v v v חסר

אישור עו"ד 
 לחתימות

באישור   
רו"ח בעמ' 

למסמכי  17
המכרז לא 
מולא שם 

המציע 
המוסמך 
לחתום 
בשם 

התאגיד 
 ומס' ת.ז.

v v v v v v v v 

   תאגיד:
    

  
            

העתק תעודת 
התאגדות של 

 המשתתף 

  
רלוונטי  לא חסר

 v v v v v v v ע.מ -



ת  י י ר י ס ע הצ-נ נ ו  י

Municipality of Ness Ziona  
 השירות המשפטי                

 9263מש/

 20/21מכרז 
לאספקת חומרי 

אחזקה, כלי עבודה, 
צבעים, חומרי 

אינסטלציה, מורי 
חשמל וטובין 

אחרים עבור עיריית 
 נס ציונה 

מעודד   
צבעים 
 בע"מ 
ח.פ. 

512082215 

 פורר
557224029 

אלמוג ציוד 
 טכני בע"מ 

ח.פ. 
511011975 

 -ציוד 
מוצרי 
חשמל 

לתעשיה 
אשקלון 

(1979 )
 בע"מ
ח.פ. 

510838485 

-אלויק
שירותי 
תאורה 

 בע"מ
ח.פ. 

512711870 

 הום סנטר 
)רשת עשה 
זאת בעצמך 

 בע"מ(

אור שי 
סיטונאות 

חשמל 
 בע"מ 

פרידברג  -ניצן 
 בע"מ

 .  513428029ח.פ. 

-מרכז הגבס אור
 יהודה בע"מ

  512861055ח.פ. 

תצהיר קיום דיני 
עבודה בנוסח מסמך 

 ז'

  

v v v v v v v 

 -לא מולא התצהיר  
המציע לא  השלים 

את הנדרש גם לאחר 
 מכתב השלמות.

v 

תצהיר ייצוג הולם 
 בנוסח מסמך ח'

  

v v v v v v v 

 -לא מולא התצהיר 
המציע לא השלים 

את הנדרש גם לאחר 
 מכתב השלמות

v 

תצהיר בדבר היעדר 
קירבה לעובד 

עירייה ו/או חברה 
מועצה בנוסח מסמך 

 ט' 

  

v v v v v v v 
לא מולא התצהיר 
גם לאחר מכתב 

 השלמות
v 
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