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 ט"ז באדר א תשפ"ב
 2022בפברואר   17

 17/2/2022פרוטוקול מיום  

    שירותי מוקד חיצוני   103/2022הליך  
 

 

 חסרים  נוכחים: 
 הוועדה יו"רו אסולין, מנכ"ל העירייהמנון אשל מר א

 הגב' אירית מורן, גזברית העירייה וחברת הוועדה
 וחברת הוועדה יועמ"ש ,ענבר בן סימוןעו"ד 

   ומכרזים מר אורן משה, מנהל רכש
 בזום -מר משה ביטון, מנהל המוקד

 

                                                                
 מהלך הדיון והחלטות: 

 
ההסכם עם המפעיל של המוקד  .מדובר על שירותי מוקד חיצוני בשעות הלילה ובסופי שבוע אורן:

  3ספקים מוכרים בתחום. קבלנו  6החיצוני הנוכחי הסתיים ויצאנו להליך חדש. פרסמנו את ההליך ל
 צעות מחיר: ה

  -1הצעה  סעיף  
 קול ביז

  -2הצעה 
 שידורית

  -3הצעה 
 איזיפון 

חבילה של עד   1
 ד'  1,000

2,500   ₪ 1,550   ₪ 1,360   ₪ 

-1,001חבילה של  2
 ד'  1,500

3,450   ₪ 2,250   ₪ 2,010   ₪ 

-1,051חבילה של  3
 ד'  2,000

4,440   ₪ 2,900   ₪ 2,660   ₪ 

מחיר לדקה מעבר   4
הכלולה לכמות 

 במחיר הבסיס 

2.2   ₪ 1.5   ₪  

מחיר משלוח  5
 הודעה 

0.3   ₪ 0.05   ₪ 0.08   ₪ 

 
 

יש לתת את הדעת להצעה שחסרה ברכיבי ההצעה ולבחון את  ההצעות לא ברורות. בנוסף,  ענבר:
 בכל אחד מהמציעים. 3,4ההיגיון של ההצעות בסעיפים 

בחן אותם, תוודא שהם עומדים בתנאי סף מציע להעביר את כל ההצעות לועדה מקצועית שת אורן:
 ותגיש המלצה מנומקת לועדת הרכש. 
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 : החלטת הוועדה 

ואריה פרץ. הוועדה תבחן את    משה ביטון, טל מעוז ההצעות עוברות לוועדה מקצועית בראשות  
 ההצעות, תוודא שהן עומדות בתנאי סף ותגיש לועדת רכש המלצה מנומקת על הזוכה. 

        
 גב' לוסי כהן כותבת הפרוטוקול: אירית מורן                                                            
 העירייה יתגזבר     

   וראש מינהל כספים   
 

 אי אישור ראש העיר _______________   / אישור  
 


