
 וועדים מקומיים נהלי מועצה 
 2018/2019 – מחיר / מכרז זוטא / מכרז פומבילפרסום נוהל הצעות 

  
או לפקס של בדואר אלקטרוני באמצעות הצעה אחת לקבל ניתן  - לא כולל מע"מ ₪ 1000עד סכום  .1

 מנהל האגף.

 

 אואלקטרוני  הצעות מחיר באמצעות פנייה בדואר 2יש לקבל  - לא כולל מע"מ₪  5,000 -₪  1000 .2
, יש לקבוע מועד אחרון להגשת הצעות לדואר האלקטרוני )הצעה של מנהל האגף פקסבאמצעות 

 .שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל(
 
פנייה בדואר אלקטרוני באמצעות הצעות מחיר  3יש לקבל  -  לא כולל מע"מ ש"ח 70,600  -₪  5,000 .3

ד אחרון להגשת הצעות לדואר האלקטרוני )הצעה יש לקבוע מוע או באמצעות פקס של מנהל האגף
 שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל(.

 
 את המסמכים הבאים:יש לצרף לכל נוהל הצעות מחיר לביצוע עבודות       

 הסכם התקשרות על פי נוסח של הלשכה המשפטית.  .א

 
 יש לצרף לדרישה להוצאת ההזמנה:

 נשלח, בצירוף המייל / פקס שאת ההצעות שהתקבלו .א

 המפרט את ההצעותפרוטוקול  .ב

 י המייל השולח ושעת משלוח המייל.יפרטצירוף פנייה שנעשתה למציעים בהעתק ה  .ג
 

אם תתקבל מעטפה – מעטפות סגורות לתיבת המכרזיםשיוגשו בהצעות  3 -₪  143,200 -₪  70,600 .4
יש לקבוע מועד אחרון להגשת . מציעים או יותר 5-אם נעשתה פנייה ל רקאחת בלבד היא תיפתח, 

 הצעות לתיבת המכרזים )הצעה שתוגש במועד מאוחר יותר לא תתקבל(.

 
 יש לצרף לכל נוהל הצעות מחיר לביצוע עבודות את המסמכים הבאים:            

 הסכם התקשרות על פי נוסח של הלשכה המשפטית.  .א
 

 יש לצרף לדרישה להוצאת ההזמנה:
  את ההצעות שהתקבלו .א

 .וקול המפרט את ההצעותפרוט .ב

 בצירוף פרטיי המייל השולח ושעת משלוח המייל. העתק הפנייה שנשלחה למציעים .ג
 

ייעשה , אישור המכרז לארבעה ספקים פניה -מע"מ  לא כולל₪  349,700  -₪  143,200 -מכרז זוטא  .5
 החלטה בועדת המכרזים. –על פי דיני המכרזים  – .על ידי הלשכה המשפטיתטרם פרסומו 

 
ייעשה  לא כולל מע"מ, פניה לשישה ספקים, אישור המכרז ₪ 699,400 -₪  349,700 –מכרז זוטא  .6

 החלטה בועדת המכרזים. –על פי דיני המכרזים  – .על ידי הלשכה המשפטית טרם פרסומו
 
על ייעשה טרם פרסומו , אישור המכרז מע"מ ומעלה לא כולל₪  699,400סכום של מ–מכרז פומבי  .7

 החלטה בועדת המכרזים. –על פי דיני המכרזים  – .המשפטית ידי הלשכה
 
 


