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 ה' בניסן תשפ"ב
 2022באפריל  06

 7/4/2022פרוטוקול מיום  

 ספק שנתי לעבודות דפוס   108/2022הליך  
 

 

 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

 

                                                                
 מהלך הדיון והחלטות: 

 
אורן: ההסכם האחרון בנושא זה מסתיים החודש והחלטנו לא להאריך אוטומטית אלא לצאת להליך 

 ספקים מהאזור עם אפשרות לפצל את הזכייה בין הפרקים.  6פרקים ל  9חדש. פרסמנו הליך בן 
 ההצעות: להלן 

דפוס  -1מציע  פרק 
 אומן 

דפוס  -2מציע 
 אלעולא 

בי   -3מציע 
 דיגיטל 

 - אומדן

 ₪  320 -   ₪   268.5 ₪  476 פנקסים 
 ₪   1,800 ₪   1,970 -   ₪   1,730 מעטפות 
 ₪  190 ₪  192   ₪   170 ₪  198 נייר לוגו 
 ₪   50,000 ₪   65,630 -   ₪   44,710 פליירים
 ₪   15,000 - -   ₪   13,020 גיליונות 
 ₪  8 ₪   9.095   ₪   5.62 ₪  7.76 הזמנות 
 ₪   12,000 ₪   14,200 -   ₪   11,545 תוכניות 
 ₪   90 ₪   82.14   ₪   77.51 ₪   110.493 חוברות 

 ₪  300   ₪   230 ₪  480 ₪  510 כרטיסי ביקור 
 

המציעים. עובדים איתם הרבה שנים ובסך הכל מרוצים מהעבודה שלהם. מציע   3אנחנו מכירים את 
 לפצל את הזכייה על פי המחיר הנמוך בכל פרק. 

 אמנון: מה היקף הרכישות השנתי בתחום הזה של הדפסות? 
 ₪ בשנה.  30,000-40,000אורן: 

 שאורן הציע.אמנון: חושב שכדאי לפצל את הזכייה בין המציעים כפי 
₪ מכיוון שמפצלים את הזכייה.  1,500אורן: מבקש את אישור הוועדה להוריד את ערבות הביצוע ל

בי דיגיטל אין צורך בערבות ביצוע מכיוון שמדובר על זכייה בפרק אחד בלבד והיקף   -3למציע מס' 
 הרכישות בפרק זה הוא נמוך מאוד. 
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 : החלטת הוועדה 

אין צורך    ₪3. למציע מס'    1,500המציעים. ערבות הביצוע תרד ל   3ייה בין  מאשרים לפצל את הזכ 
 בערבות ביצוע. 

        
 גב' לוסי כהן כותבת הפרוטוקול: אירית מורן                                                            
 העירייה יתגזבר     

   וראש מינהל כספים   
 

 העיר _______________ אישור / אי אישור ראש  
 


