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סעיף

1

 26/14ר' -סככות צל מח' גנים ואמפי פארק

נשלחו בקשות ל 4-ספקים:
פטוריז
·
סוככי השרון
·
קאבריט
·
טרופיגן
·
התקבלו  4הצעות מחיר:
פטוריז
·
סוככי השרון
·
קאבריט
·
טרופיגן
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  08/07/2014בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו.נפתחו  4הצעות ,
הזולה ביותר של טרופיגן.
חוות דעת נציגי המח':
נציג מנהלת אמפי )גיל בן נעים(-ההצעה הזולה ביותר במחיר סביר במידה ועומדת בדרישות ובמפרט הטכני ,מקובלת על
מנהלת אמפי.
נציג מח' גנים )שלומי בן סימון(-מקובלת עלי ההצעה הזולה ביותר במידה שלאחר בדיקה עם הספק בשטח ,יעמוד בכל
התנאים והאישורים של מכון התקנים וכיבוי האש ,ואיכות האריג.
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בוועדה נכחו נציג המח' גיל בן נעים מנהלת אמפי פארק ,ושלומי בן סימון נציג מח' גנים
ניתן לקבל ההצעה הזולה ביותר בכל הקטגוריות )הצעת טרופיגן( בכפוף לחוות דעת הגורמים
המקצועים בכתב )אמפי וגנים( שההצעה הזולה עומדת בכל דרישות המפרט.
לעניין הפריט השלישי )סככות כבל (נבחר הפריט המובחר ביותר מהשניים בו זכה אותו מציע
והיות והפער הכספי אינו גבוה .
יציאה והצעות מחיר דרך ועדות רכש היות ואין כרגע מכרז פעיל והנושא דחוף לאור הערכות
לפתיחת שנת הלימודים רכישות נוספות ככל שידרשו יתבצעו באמצעות מכרז .פריט  -1כמות
, 1פריט  -2כמות  , 1-פריט  3כמות . 7
ההחלטה מותנית בעמידה בכל תנאי הפנייה  ,נהלי העיריה והדין .
הובהרו ליקוים באופן הגדרת הפנייה והנ"ל יושמו בפניה עתידית.
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