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  0.2.86פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 

 
 *ישיבה באמצעות אמצעים מקוונים*

 

 נוכחים:
 הוועדה יו"ר –אבי אלטלף 
 חבר הוועדה -איתן ליליוס

 חבר הוועדה –זיו שמע 
 חבר הוועדה –יוסי לוי 
 חברת הוועדה -סוזי בר

 ס. גזבר המועצה -יוסי פרץ 
 יועמ"ש –עו"ד עדי סדינסקי לוי 

 רכזת מכרזים והתקשרויות -נוי אשכנזי מילוא 
 מנכל החברה הכלכלית שהם –דינה פרומוביץ' 

 
 השכרת משרד במבנה המועצה –  מכרז פומבי מס' 

 
המועצה והחברה הכלכלית יצאו עדי סדינסקי )באמצעות מייל לחברי הועדה( : 

ובנייתו למכרז להשכרת משרד במבנה המועצה )המשרד הינו בחלק החדש שנבנה 
 הסתיימה כעת בצמוד לחניון התחתון(.

 במסגרת המכרז הוגשה הצעה אחת בלבד של חברת נ.מ נדלן בע"מ.
לאור הצורך בביצוע עבודות התאמה על ידי השוכר במקום והרצון לאכלס את 

למשרדים לכלית החלק החדש של מבנה המועצה ) יחד עם מעבר החברה הכ
 ם.השכנים(, מתבקש אישור הועדה בהקד

 
יובהר כי הצעת החברה היתה תקינה וכללה את כל המסמכים שנדרשו במסגרת 

מעל ₪  201מע"מ )₪ +  3,501מסמכי המכרז וכן הצעתה הכספית עומדת על סך 
 למחיר המינימום שנקבע במכרז(.

 
מה את המכרז סה כי מדובר בהצעה יחידה, יובהר כי החכ"ל פרביחס לעובד

מציעים פוטנציאליים, אך לבסוף הוגשה רק הצעה  בעיתונות הארצית ואף עניינה
 אחת כאמור ועל כן אין מניעה משפטית מאישור המציע היחיד.

 
 נודה לאישורכם בחוזר:

 לקיום ישיבה והחלטה זו באמצעים מקוונים. (1



 

 

 לאישור הבחירה בהצעת חברת נ.מ נדלן בע"מ כזוכה במכרז כאמור. (2
 

משפטית לצאת למכרז חדש עקב הגשה בהתאם לכך שאין צורך מבחינה  זיו שמע:
 אני מאשר. של מציע אחד ובהתאם לכך שהמחיר המוצע גבוה מהמינימום,

 
לאור העובדות ושיקולים שפורטו במייל של עדי,  תודה רבה על המידע. אבי אלטלף:

אני בעד קיום המכרז באמצעים מקוונים ובעד אישור ההצעה היחידה כהצעה זוכה 
 במכרז.

 
מאשרת קיום המכרז באמצעי מקוון ,ובעד אישור ההצעה היחידה כהצעה  סוזי בר:

 זוכה במכרז .
 

 מאשר. :איתן ליליוס
 

 *יוסי לוי אישר טלפונית*
 

 החלטה:
 

מע"מ ולהמליץ לראש ₪+ 3,501לבחור בהצעת חברת נ.מ נדל"ן בע"מ בסך 
 המועצה להתקשר עם הקבלן.

 

 
 חתימה   _____________  יו"ר ועדת מכרזים– אבי אלטלףמאשר : 

 
 

 הנני מאמץ / לא מאמץ את המלצת הוועדה
 

_____________________ 
 ראש המועצה –איתן פטיגרו 

 


