
 

 

 אגף גזברות
תש"פ אב י"ג
03 2020אוגוסט

208623סימוכין: 
 

 
 028.7.2פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 

 

 נוכחים:
הוועדהיו"ר–אביאלטלף
חברהוועדה-איתןליליוס

חברהוועדה–זיושמע


 מוזמנים:
מנהלתאגףחינוךוקהילה–אופירהביטון

רכזתהסעות–לילךלוי
ס.גזברהמועצה-יוסיפרץ

יועמ"ש–עו"דעדיסדינסקילוי
 רכזתמכרזיםוהתקשרויות-נויאשכנזימילוא

 
 מתנצלים:
חברהוועדה–יוסילוי
חברתהוועדה-סוזיבר

 


 החלטה:


 זוכות החברות שהציעו את המחיר הנמוך. 18-ו 15, 11, 3מלבד הקווים 
חברי  ,לאור חוות הדעתבין החברות ו תיקו וזאת בשלתזכה חברת איזי באס  12קו ב

 איזי באס בגלל ההמלצות הטובות.המליץ על חברת הועדה החליטו ל
קבוצת ש.א עניאל כמפורט לעיל, לילך תעשה בקווים בהם המציע הזוכה הוא 

בירור עם הקבלן לקבלת שמות של רשויות, תבדוק מולם המלצות על החברה 
ותעדכן את הוועדה בהתאם לכך תקבע ועדה נוספת על מנת לדון בקווים הנוספים 

 האלה. 
 

בכל אחד  2וי מציע מספר וגיב 1לבחור במציע מספר ועדת המכרזים ממליצה 
כהצעות הזוכות של המכרז ולהמליץ לראש המועצה להתקשר עמם לפי מהקווים 

 הפירוט כדלקמן : 
  



 

 

 
מס' 

 מסלול
מחיר  סוג רכב מסלול נסיעה

 מקסימלי
החברה 

 הזוכה
זוכה מס'  סכום ההצעה

2 
סכום ההצעה 

 2לזוכה מס' 
1 


בניברק
ביה"סשונים

ש.ט.ס₪  145מונית
ישראל

₪137
₪123סךהשקלול:

איזיבאס
בע"מ

₪142הלוך:
₪135חזור:

₪138.5ממוצע:
סךהשקלול:

₪124.65


גבעתשמואל 2
ביה"סשונים

איזיבאס₪125מונית
בע"מ

₪125הלוך:
₪119חזור:

₪122ממוצע:
109.8סךהשקלול:

₪

ש.ט.ס
ישראל

₪124
סךהשקלול:

₪111.6

ראשוןלציון 4
ביה"סשונים

איזיבאס₪166טרנזיט
בע"מ

 ₪166:הלוך
₪162:חזור

₪164ממוצע:
סךהשקלול:

₪147.6

קבוצת
ש.אעניאל

₪164
סךהשקלול:

₪153.07

ראשוןלציון 5
ביה"סשונים

ש.ט.ס 133₪ מונית
ישראל

₪130
₪117סךהשקלול:

איזיבאס
בע"מ

₪132הלוך
₪129חזור

₪130.5ממוצע:
₪117.45

ראשוןלציון 6
+

נסציונה
ביה"סשונים

איזיבאס₪200טרנזיט
בע"מ

 ₪200הלוך:
₪193חזור:

₪196.5ממוצע:
סךהשקלול:

₪176.85

מיכאל
לימוזין

₪197
השקלול:סך

₪183.87


גדרה7
ביה"סשונים

איזיבאס₪155מונית
בע"מ

 ₪155הלוך:
₪150חזור:

₪152.5ממוצע:
סךהשקלול:

 ₪137.25

ש.ט.ס
ישראל

₪154
סךהשקלול:

₪138.6

הודהשרון8
ביה"סשונים

איזיבאס₪200טרנזיט
בע"מ

 ₪200הלוך:
₪193חזור:

₪196.5ממוצע:
סךהשקלול:

₪176.85

קבוצת
ש.אעניאל

₪191
סךהשקלול:

₪178.27

מודיעין 9
ביה"סשונים

איזיבאס97₪מונית
בע"מ

 ₪97הלוך:
₪94חזור:

95.5ממוצע:
סךהשקלול:

₪85.95

איןזוכה
–2מס'

מעלמחיר
מקסימום

--------



 

 

מודיעין10
ביה"סשונים

באסאיזי₪170טרנזיט
בע"מ

 ₪170הלוך:
₪164חזור:

₪167ממוצע:
סךהשקלול:

₪150.3

מיכאל
לימוזין

₪167
סךהשקלול:

₪155.87

תלהשומר12
ביה"סשונים

איזיבאס₪115מונית
בע"מ

 ₪115הלוך:
₪109חזור:

₪112ממוצע:
סךהשקלול:

₪100.8

קבוצת
ש.אעניאל

₪108
סךהשקלול:

₪100.8

אזורתעשיהחבל13
מודיעין

איזיבאס₪50מונית
בע"מ

 ₪50הלוך:
₪47חזור:

₪48.5ממוצע:
סךהשקלול:

₪43.65

איןזוכה
–2מס'

מעלמחיר
מקסימום

---------

באריעקב14
ביה"סשונים

איזיבאס₪130מונית
בע"מ

 ₪129הלוך:
₪124חזור:

₪126.5ממוצע:
סךהשקלול:

₪113.85

ש.ט.ס
ישראל

₪129
סךהשקלול:

₪116.1

ירושלים16
ביה"סשונים

ש.ט.ס₪210מונית
ישראל

₪206
185.4סךהשקלול:

₪

איזיבאס
בע"מ

₪210הלוך:
₪204חזור:

₪207ממוצע:
סךהשקלול:

₪186.3
חולון17

ביה"סשונים
ש.ט.ס₪135מונית

ישראל
₪130

₪117סךהשקלול:
איזיבאס

בע"מ
₪135הלוך:
₪132חזור:

₪133.5ממוצע:
סךהשקלול:

₪120.15
מיכאל₪190טרנזיטכפרשמואל19

לימוזין
₪177

165.2סךהשקלול:
₪

איזיבאס
בע"מ

₪190
סךהשקלול:

₪171


 
 

חתימה_____________ועדתמכרזיםיו"ר– אביאלטלףמאשר:



הננימאמץ/לאמאמץאתהמלצתהוועדה


_____________________
 ראשהמועצה–איתןפטיגרו

 


