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 2/8/2017פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 
 
 

 :  חברי ועדה: דובי בן אברהם, רפי ראובני, אביגיל חבשוש.משתתפים
 ג'קי להב, יוסי אלימלך, יעקב אטיה, דנה מורי, יניב חלפון.  

 
 

 
  21/2017מס' פומבי מכרז 
 תשע"ח –למוס"ח רגיל ומיוחד או עובדי הוראה למתן שירותי הסעות תלמידים ו/

 
 כמפורט: לקבל את המלצת מנהל מח' תחבורה ולהכריז על הזוכים בקווים יש   החלטה:

 –הצעתו הזולה ביותר בקווים  -דנה נסיעות  -  2מציע מס'  .1.1
9,11,13,14,20,26,29,30,31,34,35,36,37,65,1 

 ,43,67,68 –זולה ביותר בקווים הצעתו ה -מסיעי העיר ראשל"צ  -  4מציע מס'  .1.2

 , 81 –הצעתו הזולה ביותר בקווים  -יק שירותי תחבורה  -  5מציע מס'  .1.3

 71,72 –הצעתו הזולה ביותר בקווים  -טיולי אדיר  – 6מציע מס'  .1.4

 –הצעתו הזולה ביותר בקווים  -אורבוס  - 7מציע מס'  .1.5
3,22,23,32,40,41,58,59,62,63,85,87-94 ,98,100 

 –הצעתו הזולה ביותר בקווים  -טיולי גילי  – 8' מציע מס .1.6
21,39,45,48,50,60,61,69,70,73,74,79 

 –הצעתו הזולה ביותר בקווים  -המוביל הארצי  -  9מציע מס'  .1.7
8,10,12,24,25,28,31,33, 

 47,49,75,78,96 –הצעתו הזולה ביותר בקווים  -ז'ק יולזרי  -  10מציע מס'   .1.8

 82,84,86,101 –הצעתו הזולה ביותר בקווים  -שוהם מוניות  -  11מציע מס'   .1.9

 83,102 –הצעתו הזולה ביותר בקווים  -עמק איילון  – 12מציע מס'   .1.10

 ,2,18,19,46 –הצעתו הזולה ביותר בקווים  -אריה שאשא  – 13מציע מס'  .1.11

 1,4,5,16,17,27 –הצעתו הזולה ביותר בקווים  -בון תור  – 14מציע מס'  .1.12

 , 44,53 –הצעתו הזולה ביותר בקווים  -ריםאת - 16מציע מס'  .1.13

 כ"ל  המועצהלשכת  מנ
  region.muni.il-yosie@modiin  דוא"ל:  9722816-03  פקס:  9722805-03  טל':

mailto:%20yosie@modiin-region.muni.il
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, "פז סופר טורס", כיוון 1הועלתה טענה  כי יש לפסול את הצעתו של מציע מס'  בנוסף,
 .15:01שההצעה הוגשה בשעה 

 האיחור הוא של דקה בלבד. 
מבירור אשר בוצע עולה כי המציע הגיע בזמן לבניין המועצה אולם עקב בלבול בין המשרדים 

 התעכב ואיחר בדקה לתיבת המכרזים.
לדעת הוועדה, דקה אינה מהווה איחור מהותי בגינו יש לפסול את ההצעה ולכן החליטה 

 . 1הוועדה לקבל את הצעת מציע מס' 
 

 ל ישיבת נחלים הועברו לישיבה להמשך טיפולה.ש 104-117רשימת הזוכים בקווים מס' 
 
 
 
 
 

 :   יוסי אלימלךרשם          
 מנכ"ל המועצה             

 אישור ראש המועצה   
 
 
 

     
 

 העתקים:
 ראש המועצה  -מר סוסן שמעון      
 גזבר המועצה  -מר ג'קי להב           
 יוע"מש  -עו"ד טל סומך        

 רכזת תביעות ביטוחים ומכרזים  -      גב' דנה מורי 
 עוזר ראש המועצה  -מר יעקב אטיה       
 מנהל מח' תחבורה  -מר רמי מגרו          

 מנהל אגף חינוך  -      מר נתן ריגלר 
 עוזר גזבר  -מר יניב חלפון        
 מבקר פנים  - מר ליאור מלמד    

 
 


