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 10.5.2020מיום  2020-11פרוטוקול וועדת מכרזים 
 

 יו"ר הוועדה-מר יהודה חיים   השתתפו:
 המח' המשפטית-עו"ד אילן לב                   
 דובר העירייה-מר שנפר דורון                   

 
 רזיםכחברת וועדת מ-:        הגב' חן אדלר לגיסמונעדרו

 חבר וועדת מכרזים-מר אלי ברמי                   
 חבר וועדת מכרזים-ד"ר בוריס סידלקובסקי                   

 חבר וועדת מכרזים-מר אלי זעפרני                   
 

 רכזת הוועדה-הגב' יצחקי אהובה      -:רשמה
 
 

 -:על סדר היום
 

 ביטול מכרז ופרסום מחדש )העדר מציעים(.-איתור קולות קוראים-5-2020מכרז    .1
 מתן שירותי ניהול מדיה חברתית קרייאטיב וגרפיקה.-6-2020מכרז    .2

 
 ביטול מכרז קולות קוראים ופרסום מחדש – 2020-5מכרז    .1

 
 .2020 בפברואר 19המבשר המכרז פורסם : 

 .2020בפברואר  – 19/20גלובס                            
 

 מבקשים לבטל המכרז ולפרסמו מחדש. –מאחר ולא הוגשו הצעות 
 
 

 
 : יו"ר הוועדה מבקש להדגיש שוב  ולהקפיד שכל מכרז יפורסם גם באתר   הערה

 העירייה            
 
 

 
 

 לבטל המכרז ולפרסם מחדש -:הוחלט
 

 יב וגרפיקהטמתן שירותי ניהול מדיה חברתית קרייא – 2020-6מכרז    .2
 

 15.3.2020בגלובס ביום המכרז פורסם: 
 15.3.2020המבשר ביום                           
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 למרץ גלובס+המבשר )הארכה( 23/24                          
 לאפריל גלובס+המבשר )הארכה( 5/6                          

                             
 12.00שעה  23.4.2020 –מועד אחרון להגשה            

 
 

 מעטפות 6בתיבה נמצאו 
 

 13.21שעה  22.4.2020התקבלה ביום  – 1מעטפה מס'    .1
 

 -:מבמעטפה נמצאו המסמכים הר"
 

    פוניה בע"מקבלה לרכישת מכרז 
   .מסמך המכרז חתום 

   .פרטים בדבר נסיון 

   .פרופיל חברה 

   ( 8קו"ח של העובדים בחברה .)קו"ח 

   .תעודת השכלה של עובדי החברה 
   ראשונית והצעה. תוכנית 

   .נתוני צפיה בתוכניות הרשתיות של החברה 

   חתימת הצהרות משתתף חתומה ע"י ליאת כהן+ 

 .ד" 

   :)טופס הצעת מחיר )חודשי- 
 

 ש"ח   10.000ניהול רשתות חברתיות......   -
 ₪    6,000...........גרפיקה.................   -
 +מע"מ ₪ 16.000סה"כ...............................   -

 

   .אישורים על נסיון 

   .חוזה חתום 
   אישור רו"ח 

     31.3.2021אישור ניהול ספרים בתוקף. 

    31.3.2021אישור מס במקור   . 

   .תעודת עוסק מורשה 

   .המלצות 
 

 שירותי תוכן פישקין – 10.46בשעה  23.4.2020הוגשה ביום   - 2מעטפה מס'    .2
 

 במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ:      
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   .דף דוגמאות 

   נספח תנאי המכרז 

  .פרטים בדבר נסיון המציע 
   .הצהרת משתתף גופים ציבוריים 

    עובדים זרים. –הצהרת משתתף 

    צעת מחיר )חסר(הטופס 

   אישור על נסיון 

   .המלצות 
    סכומי ההצעה בדף ההסכם: –הסכם חתום- 

  
  ₪ 6,500ניהול רשתות חברתיות........   -
 .₪ 5,000.............................גרפיקה.   -
 ₪ 500פניות ושאלות תושבים........    -
 כולל מע"מ ₪  12,000סה"כ.................................   -

 
   .אישור  רו"ח 

   .קבלת רכישת מכרז 

   31.3.21ניהול ספרים בתוקף עד . 

    31.3.21ניכוי מס במקור בתוקף עד. 

   .דוגמאות לעבודות 
   .צילום ת.ז. נועה שלו 

   .קו"ח אורי קליסקי 

   .קו"ח +ת.ז. ילנה בלבלסקי 

   .תעודת גמר ילנה בלבלבקי 

   .תעודת עיצוב גראפי ילנה בלבלסקי 
 

 11.52שעה  23.4.2020התקבלה ביום  – 3מעטפה מס'    .3
 

 -במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ:      
 

    וואב יור  סאלף.קבלת רכישת המכרז 

   .מסמך תנאי המכרז חתום 
   .פרטים בדבר המציע 

   .הצהרות משתתף גופים ציבוריים 

   .הצהרת משתתף עובדים זרים 

   )טופס הצעת מחיר חתום )חסר 
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 :הסכם+הצעה בדף ההסכם- 
 

 .₪    5,550ניהול רשתות חברתיות....     -
 .₪ 8,000....................... ..גרפיקה.    -
 כולל מע"מ. ₪ 13,550סה"כ.............................    -

   .אישור רו"ח חתום 

    1.1.2020אישור ניהול ספרים מיום. 
    31.3.2021ניכוי מס בקור בתוקף. 

 
 אבירי המלך -11.26שעה  23.4.2020התקבלה ביום  -  4מעטפה מס'    .4

      
 -במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ:

 

    לא חתום. –מסמך תנאי המכרז 
   .פרטים בדבר נסיון המציע 

   .הצהרת משתתף גופים ציבוריים 

   .הצהרת משתתף בדבר העסקת עובדים זרים 

   )טופס הצעת מחיר חתום )חסר 

    נסיון.אישור על 
    ההצעה: –במסמך ההסכם- 

    
 .₪ 10.000ניהול תקשורת........   -
 . ₪ 10,000.................גרפיקה.   -
 כולל מע"מ. ₪ 20,000סה"כ.....................   -

      

   .חוזה חתום 
   .אישור רו"ח 

    לעירייה. –פניה בהצעה למתן שרותי ייעוץ דיגטאלי חינם 

   מכה.תעודת השכלה + הס 

   .דוגמאות פרסום 

   .מידע מרשם החברות 
  .אישור על ניהול חשבון בנק הפועלים 

   .אישור רו"ח 

    לא בתוקף(. 31.3.2018אישור ניהול ספרים  עד( 
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   תע 

 .ודת התאגדות חברה 

    31.3.2021אישור ניהול ספרים בתוקף עד. 
   לא בתוקף(. 313.2020אישור ניכוי מס במקור עד( 

   .המלצות 

   .קבלה רכישת מסמכי המכרז 
 

 
 יש להנחות את מחלקת הגביה :הדגישול:   יו"ר וועדת המכרזים מבקש לציין הערה

 לציין בגוף הקבלה את מס' המכרז.              
      

 
 
 

 וואב מדיה – 09.01בשעה  5.4.2020התקבלה ביום   – 5מעטפה מס'    .5
 

 -במעטפה נמצאו המסמכים הבאים:      
 

   .מסמך תנאי המכרז חתום 

   .פרטים בדבר נסיון מציע 

   .מצגת פירוט נסיון 

   .פרטי כ"א 

   .הצהרת משתתף גופים ציבוריים 
   .הצהרת משתתף עובדים זרים 

   :טופס הצעת מחיר- 
   

 כולל מע"מ )לכל הסעיפים( ₪ 21,500סה"כ................   -
  

   .אישור על נסיון 
   .)הסכם חתום )ראשי תיבות 

    )בלי פרטים. –אישור רו"ח )חסר 

    31.3.2021אישור ניהול ספרים בתוקף עד. 

    31.3.2021אישור ניכוי מס במקור 

   .תעודת התאגדות 
   .קבלה על רכישת חוברת מכרז 

   נוסח הודעות פרסום המכרז 
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 טרילוג'י – 09.41שעה  5.4.2020נמסרה ביום – 6מעטפה מס'    .6
 
 

 -במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ:
 

   .תנאי המכרז 

   .פרטים בדבר נסיון המציע 

   .הצהרת משתתף בדבר גופים ציבוריים 
   .הצהרת משתתף בדבר עובדים זרים 

   .טופס הצעת מחיר )חסר מחיר( חתום 

   .אישור נסיון 

  :הצעת מחיר- 
 

 .₪    13.000רשתות מדיה .........   -
 ₪ 16,900.................גרפיקה.   -
  ₪ 4,500שאלות ותשובות....    -
 כולל מע"מ 34,400סה"כ....................    -

       

   .אישור רו"ח 

   .תעודת עוסק מורשה 

   .תעודת התאגדות רשות התאגידים 
    31.3.2021אישור היכוי מס במקור בתוקף עד. 

    31.3.2021אישור ניהול ספרים בתוקף עד. 

   .מצגת עבודות לדוגמא 

   קבלה על רכישת מסמכי המכרז 
 

 16.34הישיבה ננעלה בשעה                                          
 

 ע ל    ה ח ת ו ם:                                                    
 

                                                       _____________                  ______________ 
 עו"ד אילן לב                                                                                        יהודה חיים

 יו"ר הוועדה                                                                                      תמח' משפטי
 

 ר הפרוטוקול:מאש
  _____________ 

 עו"ד אביחי שטרן
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 ראש העיר
                                                                                          

 
 
 
 
 
 


