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משתתפים:
חיצוניים

השתתפו- :רמי לב  -מנהל אגף -אגף חשבות העירייה,יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות,משה דרור  -מנהל מחלקה
 מח' יחסי ציבור,חיים דנן  -מנהל מחלקה -מח' צרכנות מים,יניב סהרוני  -חשב -חשבות מינהלית,ליאת אואנונומזכירה -אגף רכש
נעדרו :שוש שאול  -חשב מינהלי -אגף התקציבים
מכותבים :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה
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הצעה  55/15ר' -חוברת ארנונה -אגף גבייה .

נשלחו הצעות ל 9-ספקים :
דפוס אילן
·
אמקה מוצרי נייר בע"מ
·
דפוס האחים
·
דפוס ש.דוזלי
·
חיש שירותי הדפסה וצילום בע"מ
·
שילובים
·
דפוס בארי
·
אורדע פרינט תעשיות בע"מ
·
פאן דפוס מתקדם בע"מ
·
התקבלו הצעות מ 4 -ספקים :
אמקה מוצרי נייר בע"מ
דפוס ש.דוזלי
אורדע פרינט תעשיות בע"מ
פאן דפוס מתקדם בע"מ
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  04.11.15בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו נפתחו  4הצעות ההצעה הזולה ביותר של ש.
דוזלי .
חוות דעת מנהל המח' )חיים דנן(-מאשרים ,ישנה עלייה משמעותית לעומת השנה שעברה מבקש התמחרות לאחר הועדה
.
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בועדה נכח חיים דנן ומשה דרור
משה דרור הבהיר כי הפקת חוברת ארנונה נעשת אחת לשנה בלבד.
מבנה החוברת לא חייב להיות אחיד לאורך השנים ולכן לא רצוי "להנעל " על פורמט מסוים,
הטכנולוגיה משתנה ומתקדמת ולכן אין טעם ולא נכון להיצמד לספק אחד לאורך זמן.
לאחר עיון בטיעונים שפורטו ע"י משה דרור ובהתיעצות עם רוני ולימור ניתן לקדם נושא זה
במסגרת ועדת רכש .
הקניין מבהיר כי מחירי ההצעה הזולה סבירים בשים לב לכך שהמחירים שנתן המציע הזול
שנה שעברה היו מחירי ריצפה, ,
כמו כן  ,הבהיר משה דרור כי מחירי הנייר עלו בשנה האחרונה .
משה דרור שוחח עם המציע הזול במסגרת הועדה בניסיון להוזלת המחיר הזול *,המציע הזול
הבהיר כי אין באפשרותם
להוזיל המחירים נשוא הצעתם .
לאור כל האמור ניתן לקבל ההצעה הזולה ביותר בכפוף לעמידה בכל תנאי הפנייה ,נהלי
העירייה והדין.
החשב מאשר להגדיל את הדרישה בהתאם לצרכים עד  45,000ש"ח כולל מע"מ .
לאור כל האמור ניתן לקב

סעיף

הצעה  14/15ש' -סרטונים הסברתיים -המח' ליחסי ציבור .

2

נשלחו הצעות ל 4 -ספקים :
קנר הפקות
·
אופק שירותי צילום
·
אנטראקטיב
·
תדמית ART FILMS
·
התקבלו הצעות מ 3-ספקים :
קנר הפקות
·
אופק שירותי צילום
·
אנטראקטיב
·
פתיחת הצעות נערכה  01.11.15בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו  3 ,הצעות נפתחו ,ההצעה הזולה ביותר של קנר
הפקות .
חוות דעת מנהל המח' )משה דרור (-מאשר את ההצעה הזולה ביותר ,ידוע לי שהמחיר המוצע -סביר.
מכיר ביכולותיו של הספק הזוכה -קנר הפקות .
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בועדה נכח משה דרור
ניתן לקבל את המלצת המנהל המקצועי ולאשר את ההצעה הזולה ביותר בכפוף לעמידה בכל
דרישת הפנייה  ,נהלי העירייה והדין.
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