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                                                                                26/6/2022מתאריך    09/2022פרוטוקול ועדת מכרזים מס'  

             
                                                          נוכחים: 

 הוועדה וחבר  יו"ר  ו   סגן רה"ע  מר טנוס נחלה, 
 מר יורי קוצ'ר, חבר הוועדה 

 הוועדה , חבר  טוביה גלזר מר  
 ועדה ו הגב' לידיה רזניקוב, חברת ה 

 

 : חסרים 
  עו"ד כמיל עודה, חבר הוועדה 

   מוזמנים נוספים:
 גב' אירית מורן, גזברית העירייה 

 יועמ"ש, ענבר בן סימוןעו"ד 
 מר אורן משה, מנהל רכש ומכרזים 

 מר יוסי לוי, מנהל אגף שפ"ע
 ד"ר בשארה ריאד, וטרינר

 

   נציגי הקבלנים:
 סלביה ד"ר 

 ד"ר חורי אנדראוס 
 
 
 

ויו"ר וועדת המכרזים מר    מר אורן משה, מנהל רכש ומכרזים הערה: תיבת המכרזים נפתחה ע"י  
                                                    . ת מעטפות רלוונטיו   3טנוס נחלה, ונמצאו בה  

 

מתן שירותי לכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב בתחום    –   16/2022  פומבי מכרז   .1

 פתיחת מעטפות   –העירייה  

 
 סדר הדיון: 

 
לכידה, עיקור, סירוס וחיסון חתולי רחוב בתחום  מתן שירותי    –   16/2022פומבי  מכרז   .1

 העירייה 

גדול יחסית לשנים עברו. יש צורך גדול בטיפול בחתולי   מדובר על מכרז שמבוסס על תב"ר  יוסי:

רחוב, בתקופה האחרונה יש ריבוי של חתולים. בנינו מכרז מפורט בעזרת הלשכה המשפטית 

   שכולל תנאי סף ואמות מידה לבחירת הזוכה

 האם אין התנגדות ציבורית לנושא הזה?   טנוס: 
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הצורך הוא תברואתי. פרסמנו גם קול קורא לציבור שמוזמן לקחת חלק בפרויקט, לפקח    ענבר:

 על הביצוע וכו'. פרסמנו מכרז מקצועי, היו שאלות הבהרה שקבלו מענה. 

 הצעות מחיר + אומדן  2קבלנו    אורן:

 
  דיסקונט ₪ של בנק  9,375צורפה ערבות בנקאית ע"ס  ד"ר חורי סלביה,"ש ע :1הצעה מס'  

                             לרכישת מסמכי המכרז.  ₪  2,000כמו"כ צורפה קבלה ע"ס , 31/8/2022ף עד  בתוק
 ₪ כולל מע"מ לסירוס או עיקור או חיסון לחתול יחיד.  230הצעת המחיר עומדת ע"ס 

 
₪   9,375צורפה ערבות בנקאית ע"ס  רסקיו שירותים וטרינריים ניידים בע"מ,"ש ע :2הצעה מס'  

₪ לרכישת מסמכי    2,000כמו"כ צורפה קבלה ע"ס , 31/8/2022בתוקף עד  הפועליםשל בנק 
 המכרז. 

 ₪ כולל מע"מ לסירוס או עיקור או חיסון לחתול יחיד.    250הצעת המחיר עומדת ע"ס 
 

 ₪ כולל מע"מ לסירוס או עיקור או חיסון לחתול יחיד.   250 –אומדן : 3מעטפה מס'  
 
ועדה מקצועית שתבדוק את ההצעות ותנקד ו על פי מסמכי המכרז, כל ההצעות יעברו ל אורן: 

 אותם. 
 

 החלטת הועדה:  
ההצעות עוברות לוועדה מקצועית בראשות יוסי לוי, וטרינר, גזברית ויועמ"ש. הוועדה  

המופיעים במכרז    ם עמידה בתנאי סף, תנקד את ההצעות על פי הקריטריוני המקצועית תוודא  
   ותגיש לוועדת המכרזים המלצה על זוכה. 

 
 

 

 

 לוסי כהן  גב'  :  ל כתבה את הפרוטוקו                       חתימת יו"ר ועדת המכרזים מר טנוס נחלה

       

               
 


