
מהות החלטת הועדהפרטי מכרזתאריךמס"ד

123.01.2022
אספקה, התקðה ואחזקה של ציוד כיבוי אש מכרז מס' 

מכ/2020/ 5 שðערך ופורסם ע"י משכ"ל
התקשרות עם החברה לפיתוח משאבי אðוש בשלטון המקומי בע"מ (פמ"א) 

לשירותי ðיהול ופיקוח.

223.01.2022
אספקת כלי אצירה מפלסטיק ומתכת לפסולת ולמחזור 
במסגרת מכרז פמ/2020/ 31 שðערך ופורסם ע"י משכ"ל

התקשרות עם המציע הזול ביותר – חן המקום בע"מ בסך של 8,046 ₪ ליחידה, 
ועבור 55 יחידות סה"כ 442,557.50 ₪. המחיר כולל עמלת ðיהול ופיקוח בשיעור 
של 4.50% ולא כולל מע"מ. כמו כן, להזמין ממשכ"ל שירותי ðיהול ופיקוח על 

ביצוע הפרוייקט כמפורט בחוזה ובמסמכי ðוהל הצעת מחיר.

315.02.2022
אספקה, התקðה ואחזקה של ציוד כיבוי אש מכרז מס' 

מכ/2020/ 5 שðערך ופורסם ע"י משכ"ל

זכיית א.ר תעשיות מיגון גילוי וכיבוי אש בע"מ - 33% הðחה ממחיר המחירון. 
ההתקשרות לא תעלה ע"ס של 90,000 ₪ כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בגובה 

7%. בðוסף הוחלט על הזמðת שירותי ðיהול ובקרה ממשכ"ל.

415.03.2022
ליסיðג תפעולי לכלי רכב במסגרת מכרז מס' לת/2021/ 15 

שðערך ופורסם ע"י משכ"ל

HYUNDAI – TUCSON זכיית הצעת פסיפיק רכב ותחבורה - רכב
 NEW LUXURY 4x2 1.6T לפי סך של 4,165 ₪ לחודש כולל מע"מ. רכב 

יועמ"ש.

516.03.2022
ליסיðג תפעולי לכלי רכב במסגרת מכרז מס' לת/2021/ 15 

החלטה על תקשרות עם משכ"ל לשירותי ðיהול ופיקוח. רכב יועמ"ש.שðערך ופורסם ע"י משכ"ל

607.04.2022

שירותי ðיקיון במוסדות חיðוך ומוסדות ציבור עבור 
המועצה המקומית בðי עי"ש מכוח מכרז פומבי מס' 

05/2021 אשר פורסם ע"י אשכול רשויות שורק דרומי
החלטה על הצעה זוכה- התקשרות עם ס.י.מעוז אחזקה ðיקיון ושירותים בע"מ 

למתן השירותים.

712.04.2022
חידוש ביטוח חבויות שכבות על לתקופה 1.4.22 עד 31.3.23 

התקשרות עם הראל באמצעות משכ"ל.רובד שðי - התקרות עם הראל באמצעות משכ"ל.

803.05.2022
ליסיðג תפעולי לכלי רכב במסגרת מכרז מס' לת/2021/ 15 

שðערך ופורסם ע"י משכ"ל
זכיית הצעת קשר רðט א קאר רכב mazda לפי סך של 2,664 ₪ לחודש כולל 

מע"מ. רכב למðהל מחלקת חיðוך.

908.05.2022
הגדלת התקשרות עם א. שמש חברה שמירה ואבטחה בע"מ 

מכוח מכרז שפורסם ע"י משכ"ל מס' ש/2020/ 04.

מאושרת הגדלת התקשרות עם א. שמש חברה שמירה ואבטחה בע"מ. ההגדלה 
 X 51.22 חודשים X 2 ה 8.6  תוספת שעות חודשית בבי"ס אפרתיðהמאושרת הי
₪ לשעה (תעריף לשעה 100%) = 881 ₪ שהיðם בתוך מסגרת ההגדלה המותרת 

בהסכם המקורי. המחירים איðם כוללים את עמלת משכ"ל ותוספת מע"מ 
כחלוק. בðוסף, המחירים איðם כוללים עבודה בשעות ðוספות. ככל ויאושרו ע"י 
המועצה עבודה של מאבטחים בשעות ðוספות התשלום יהיה בהתאם להסכם 

המקורי.

1012.5.2022
ליסיðג תפעולי לכלי רכב במסגרת מכרז מס' לת/2021/ 15 

שðערך ופורסם ע"י משכ"ל
זכיית הצעת פסיפיק רכב ותחבורה - רכב קיה פיקðטו לפי סך של 2,563 ₪ לחודש 

כולל מע"מ. רכב למחלקת אחזקה.

1107.06.2022

הארכת התקשרות עם קבלן מצדר בע"מ למתן שירותי
איסוף ופיðוי אשפה מכוח  מכרז פא 1/2018 שðערך ופורסם 

ע"י משכ"ל
אושר פה אחד. התקשרות עד 31.10.22 או עד זוכה במכרז פומבי, לפי המוקדם 

מביðיהם.

1221.06.2022

הגדלת התקשרות – הסכם עם הקבלן מיכאל את דוד בע"מ 
לביצוע עבודות שיפוצי קיץ בבית ספר אופק מכוח מכרז 

מסגרת מס' 1/2020 לביצוע עבודות אחזקה, שיפוצים וביðוי 
שפורסם ע"י אשכול רשויות שורק דרומי

אושרה ההגדלה. גובה התמורה לקבלן מכוח ההסכם מיום 8.11.20 תעמוד ע"ס 
סופי ומוחלט של 513,186 ₪ כולל מע"מ.

1321.06.2022

התקשרות עם קבלן מסגרת לעבודות הקמה אחזקה ושיקום 
תשתיות  במסגרת מכרז מס' את/2021/ 24 שðערך ופורסם 

ע"י משכ"ל
אושרה זכיית הצעת אסיא חברה קלðית בע"מ. הסכם מסגרת 18 מיליון ₪ כולל 

מע"מ ועמלת משכ"ל.

1421.06.2022

התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ðיהול ופיקוח לאור 
התקשרות עם קבלן מסגרת לעבודות הקמה אחזקה ושיקום 
תשתיות  במסגרת מכרז מס' את/2021/ 24 שðערך ופורסם 

אושרה התקשרות עם משכ"ל לשירותי ðיהול ופיקוח.ע"י משכ"ל

1514.8.22

התקשרות עם משכ"ל ועם פמ"א לקבלת שירותי ðיהול 
ופיקוח לאור התקשרות עם ספק מסגרת לשירותי כוח אדם 
- זמðי - מלווים להסעות חיðוך מיוחד במסגרת מכרז למתן 

שירותי כוח אדם זמðי מס' כאז/2021 / 4 שðערך ופורסם ע"י 
אושרה התקשרות עם משכ"ל ופמ"א לשירותי ðיהול ופיקוח.משכ"ל

1614.8.22

ביטול התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ðיהול ופיקוח + 
שירותי היסעים של תלמידים במסגרת מכרז מס' הס/2021/ 

3 שðערך ופורסם ע"י משכ"ל
הוחלט על ביטול הליך מס' A 408108– 21 – 22999, בשל החלטת המועצה 

לפרסם מכרז פומבי למתן השירותים.

הוחלט על חידוש ביטוח ðושאי משרה דרך משכ"ל מיום 1.7.22 עד 30.6.23.חידוש ביטוח ðושאי משרה1714.8.22

דו"ח ועדת שלושה לשðת ð - 2022כון ליום 21.8.22


