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הצעה מס'  22/15ר'-ערכת פעילות חצר פעילה -חינוך חרדי

נשלחו הצעות ל 5 -ספקים:
גן בתנועה
·
דניאלי צעצועים בע"מ
·
קשר שיווק
·
כל בו -רן
·
תעשיות ניר גלים
·
התקבלו הצעות מ 4-ספקים :
גן בתנועה
·
דניאלי צעצועים בע"מ
·
קשר שיווק
·
כל בו -רן
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  17.05.15בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  4הצעות ההצעה הזולה ביותר של
קשר שיווק.
חוות דעת מנהל אגף )זלמן ינקלביץ(-ממליץ על קשר שיווק  ,ובתנאי שיציג ערכה באגף חינוך חרדי  ,לבדיקת אנשי
המקצוע לטיב המוצרים והתחייבותו להחלפתם בהתאם.
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ההצעה הזולה ביותר לא כללה את כל פרטי המפרט והיות ומדובר בערכה שיש להמציא
אותה קומפלט )כפישהובהר על ידי הקניין (לא ניתן לקבל ההצעה הזולה .
לאחר פתיחת ההצעה הומצאה על ידי המציע הזול הצעה מתוקנת בפקס הכוללת הפריט
החסר ומחיריה שונים .לא ניתן להתיחס להצעה
זו אשר הוגשה כהצעה פתוחה ובחלוף המועד ולאחר שההצעות האחרות פתוחות .
הקניין הבהיר כי מחירי ההצעה השניה בזולותה טובים מאד לאור האמור ניתן לקבל ההצעה
השניה בזולותה בהתאם להמלצת המנהל המקצועי ובכפוף לעמידה בכל תנאי הפניה ,נהלי
העירייה והדין.
ובכפוף להמצאת ערכה לדוגמא לשביעות רצון מנהל האגף.
ההיקף הכולל של ההתקשרות לשנה הנוכחית ושתי השנים הקודמות במצטבר לא יעלה על
ההיקף הפטור ממכרז .
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הצעה  04/15ש' -הפקת אירוע לכבוד  25שנה לעלייה  -מח' לעלייה וקליטה

נשלחו הצעות ל 5-ספקים :
בראס פרודקשינס בע"מ
·
פיתוח קשרי תרבות
·
מרכז תרבות עולי רוסיה
·
מחיאות כפיים
·
KOCHAV -ART
·
התקבלו הצעות מ-ספק : 1
פיתוח קשרי תרבות
·
פתית הצעות למעטפה מס'  1נעשתה בתאריך  06.05.15הוגשה הצעה  1של פיתוח קשרי תרבות ,ישיבה בנושא הניקוד
למעטפה  1התקיימה בתאריך 2 17.05.15נציגי קליטה והחשבת שוש שאול.
חוות דעת :מצ"ב כסיכום דברים בועדה שנערכה
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בועדה נכחה אמיליה בקמן 21.05.15
לאחר פתיחת ההצעה הכספית ולאור הסתירות במסמכיםהכספים ,לא בהירות בענין היקפה
הכספי של ההצעה ועמידתם במחיר המקסימום יש צורך להזמין את המציע לשמוע אשר
יתקיים בפני ועדת הרכש .
כמו כן  ,יש להתייחס בשימוע להערת המציע כי המפיק שומר לעצמו הזכות להחלפת אמנים
באותה הרמה
27.05.15
מנהלת המחלקה הבהירה בישיבת ההבהרות שהתקיימה אתמול כי מחירי ההצעה טובים מאוד
וכי ההצעה עומדת בכל דרישות מפרט העירייה והפנייה  .הקניין מבהיר אף הוא שמחירי
ההצעה מצויינים .
לאור ישיבת ההבהרות שהתקיימה אתמול  ,והבהרת המציע כי במסגרת סכום כולל בסך
 85,000ש"ח )כולל מע"מ (הוא יבצע את כל הדרישות נושא הפנייה  ,לרבות מפרט העירייה
והצעת המציע )העירייה אינה מעוניינת ברכיב פרסום ודפוס (.
כמ כן ,הובהר כי המציע יבצע את השירות במלאו לשביעות רצון העירייה באמצעות האמנים
המפורטים בהצעתו .
החלפת אמן תתבצע כך במקרה של כח עליון בלתי צפוי וחריג ובכפוף לאישור המחלקה
מראש להחלפה ולאמן שווה הערך אשר יבוא במקומה העירייה תהיה רשאית להוריד רכיבים
מן המפרט נשוא הפנייה ובמקרה זה יופחת הסכום הנ"ל מן התמורה אשר תשולם למציע.
יובהר כי הוחלט לקבל ההצעה לאור הסמיכות למועד הארוע  ,העובדה שמדובר בהצעת יחיד
 ,וההברות שהתקבלו ולאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לעירייה )רוני(
קבלת ההצעה ,תהא בכפוף לחתימת המציע על מסמך ההבהרות המצ"ב והמהווה חלק בלתי
נפרד מהחלטה זו  ,ובכפוף לחתימה על חוזה ובו מפורט סכום ההתקשרות הכולל בסך
85,000ש"ח ,כולל מע"מ ובכפוף לעמידה בכל הוראות הפנייה נהלי העירייה והדין
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