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 60/14ר' מידעונים לגני ילדים וכיתות א' ,חוברת ארנונה-מח' גנים,מח' גבייה

נשלחו הצעות ל 7-ספקים :
דפוס אילן
·
חיש שירותי הדפסה וצילום בע"מ
·
אמקה מוצרי נייר בע"מ
·
דפוס האחים
·
דפוס ש.דוזלי
·
שילובים
·
אורדע פרינט
·
התקבלו הצעות מ 5 -ספקים:
אמקה מוצרי נייר בע"מ
·
דפוס האחים
·
דפוס ש.דוזלי
·
שילובים
·
אורדע פרינט
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  17.11.14בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונוהתקבלו  5הצעות ,ההצעה הזולה ביותר של
דפוס ש.דוזלי.
חוות דעת נציג המח' חיים דנן )חברות ארנונה(-ממליץ לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,המחיר סביר ונמוך ב 20%-ביחס
לשנה הקודמת
ואין בעיה לפצל
חוות דעת נציגת המח' סנדרה תורג'מן)מידעונים לגני ילדים וכיתות א'( -מחיר סביר בהתייחס לאשתקד ,עבדתי מולו
בשנים קודמות עומד בלוח הזמנים שנקבעו לו,ממליצה לקבל את ההצעה ואין התנגדות לפצל.
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בוועדה נכחו חיים דנן וסנדרה תורג'מן.
לקבל את המלצת הנציג המקצועי ולקבל את ההעצה הזולה ביותר בפריטמח' הגבייה  ,בכפוף
לעמידה במלוא תנאי הפנייה ,נהלי העירייה והדין )ש.דוזלי(.
המנהל המקצועי הבהיר שההצעה בפועל היא בהתאם למפורט בפנייה עצמה וללא תוספות 4
עמודים.
יש לפנות לגזבר לכינוס שולחן עגול לקבלת החלטה ספציפית לגבי אופן הטיפול בנושא זה
בעתיד )לאחר הליך הצעות המחיר נשוא פנייה זו (,והאם יש לעגן ההזמנה בעתיד במסגרת
מכרז.יש לפעול בהתאם למסקנות שיתקבלו בפורום שולחן עגול.
לקבל את המלצת המקצועית ולבחור את ההעצה הזולה ביותר בפריטזה כזוכה  ,בכפוף
לעמידה בכל תנאי הפנייה ,נהלי העירייה והדין )אורדע פרינט(.

סעיף

הצעה  59/14ר' טפסי רישום לגני ילדים וכיתות א'-מח' גנים

2

נשלחו הצעות ל 3-ספקים:
אמקה מוצרי נייר בע"מ
·
אורדע פרינט תעשיות בע"מ
·
חברת וולף יוסף ושות
·
התקבלו הצעות מ 2-ספקים:
אמקה מוצרי נייר בע"מ
אורדע פרינט תעשיות בע"מ
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  17.11.14בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו התקבלו  2הצעות ההצעה הזולה ביותר אמקה
מוצרי ניר בע"מ .
חוות דעת מנהלת המח')סנדרה תורג'מן(-מחיר עלות סביר עמד בתנאים ,חסכון בתקציב משנה קודמת .
ממליצה לקבל הצעת מחיר ,עומד בלוח הזמנים

ID
4029

ת.תוקף

החלטות

18/11/2014

בוועדה נכחה סנדרה תורג'מן.
לאשר את המלצת הנציגה המקצועי ולקבל את ההעצה הזולה ביותר בכפוף להמצאת מפרט
חתום  ,עמידה בבכל תנאי הפנייה ,נהלי העירייה והדין )ש.דוזלי(.
יש לפנות לגזבר לכינוס שולחן עגול לקבלת החלטה ספציפית לגבי אופן הטיפול בנושא זה
בעתיד )לאחר הליך הצעות המחיר נשוא פנייה זו (,והאם יש לעגן ההזמנה בעתיד במסגרת
מכרז.לשולחן עגול יש לכנס את החשב נציג המח' ומשה דרור .בהצעות לקבלת שירותים
מסוג זה יש לפעול בהתאם למסקנות שיתקבלו בפורום שולחן עגול.
יצוין כי הכרז  36/13לעבודת דפוס מתיחס להזמנת טפסים בהיקפים הרבה יותר גדולים
והזמנת עבודות אלו במסגרתו כרוך בתשלום כנס גדול ,ללא קשר תבחן האפשרות לעגן
עבודות מסוג זה במכרז בעתיד כמפורט
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