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 הקמה ותחזוקה של קירוי והצללה בגנים ציבוריים.  – 7/2022. מכרז מס' 1

 

 הצעות כמפורט להלן: 6: הוגשו חיים מסינג

 21.7% –הצללה ומתקני משחקים  –פטוריז  .1

 10% –קאבריט ייצור ושיווק  .2

 7% –פתרונות הצללה וקירוי  –אלי שלו  .3

 22.7% –בדים נט בע"מ  .4

 22.5% –סככות ראשון בע"מ  .5

 5% –רשת וצל בע"מ  –פתרונות הצללה  א.נ. .6

ההצעות של בדים נט ואלי שלו אינן עומדות בתנאי המכרז. על פי חווה"ד המקצועית והמשפטית, 

 הצעות כשרות. 4נותרו 

 

 : עופר תורג'מן

  עיקר העבודות במסגרת המכרז הנ"ל הוא תחזוקת הצללה וקירוי ברחבי העיר. יחד עם זאת, אם

 הצללה/ קירוי חדשים נוכל לבצע זאת במסגרת החוזה שיחתם.יעלה צורך בהקמת 

  אלש"ח. 200-300היקף העבודות השנתי הינו 

  עפ"י חווה"ד המשפטית, ההצעה של בדים נט אשר נתנה את אחוז ההנחה הגבוה ביותר, פסולה

 בשל פגם מהותי בהצעה הנוגד את תנאי הסף של המכרז. 

  ,טובה ביותר של צעה הכשרה המעניקה את התמורה ההמלצת אגף שפ"ע לאשר את ההלאור זאת

 הנחה.  22.5% –סככות ראשון בע"מ 

 לחברה ניסיון ברשויות מקומיות לשביעות רצוננו.  בעיר החברה ביצעה בעבר מספר פגודות

בשיחה עם , כגון: ראשל"צ, הרצליה, ירושלים ורעננה.בתחזוקה והקמת רשתות הצללה

 חוות דעת טובות. הממליצים התקבלו

 

  :1החלטה מס' 

 

. ועדת המכרזים מחליטה פה אחד לפסול את ההצעה של בדים נט על אף שנתנה את אחוז ההנחה 1

 הגבוה ביותר, זאת בשל פגם מהותי בהצעה הנוגד את תנאי הסף של המכרז.

 

במכרז  . הוועדה ממליצה פה אחד להכריז על ההצעה הכשרה של חב' סככות ראשון בע"מ כזוכה2

, בכפוף הנחה על מחירי המכרז 22.5%להקמה ותחזוקת קירוי והצללה בגנים ציבוריים, בהנחה של 

 .להשלמת הפגמים הטכניים

________________ 

 חיים מסינג

 יו"ר הוועדה

 אישור ראש העיר: 
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 קבלת הצעות לרכש ציוד ו/או משחקים לגני ילדים. – 1/2022. מכרז מס' 2

 

 הוגשו שתי הצעות :: חיים מסינג

 הנחה לרכש ציוד. 25% -הנחה לרכש משחקים ו 35% –. דניאלי יונתן בע"מ 1

 . יחד עם זאת הוספה הערה על מחירון המכרז לא צויין אחוז הנחה –. שחר צעצועים יבנה בע"מ 2

 מוסד בעיריית יבנה הינו חינם. ששירות השליחויות לכל     

 

  עולה כי חב' דניאלי יונתן הינה חברה וותיקה הרכש, הגב' מאיה נסימי,  תשל מנהל מחווה"ד

המוכרת לעירייה מהתקשרות בעבר לנושא ציוד משרדי, אמנות וציוד גנים חדשים. השירות ניתן 

 לשביעות רצונה הן מאיכות המוצרים והן מרמת השירות.

 במכרז בהתאם לתנאי  בהתאם לתנאי המכרז, רשאית ועדת המכרזים לבחור כשיר שני לזכיה

 המכרז.

   .מעלה להצבעה בחירת דניאלי יונתן כזוכה ראשון במכרז ואת שחר צעצועים יבנה ככשיר שני 

 

 

  :2 החלטה מס'

ל דניאלי יונתן בע"מ כזוכה במכרז, בכפוף להשלמת עממליצה פה אחד להכריז ועדת המכרזים 

 לתנאי מכרז.על שחר צעצועים ככשיר שני בהתאם והפגמים הטכניים, 

 

 

________________ 

 חיים מסינג

 יו"ר הוועדה

 

 

 

 

 אישור ראש העיר: 


