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פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 27/1/2015
נוכחים:

חברי ועדה :שלומי שוורץ – יו"ר ,דובי בן אברהם ,רפי ראובני ,אביגיל חבשוש.
יוסי אלימלך – מנכ"ל המועצה ,ירון גנץ – מנהל מחשוב ומע' מידע.

פתיחת מכרז זוטא מס'  - 1/2015אספקת מחשבים ניידים וציוד נלווה
בפתיחה נמצאו  3מעטפות  +אומדן.
מציע מס'  - 1רוטל מערכות מחשבים בע"מ
ערבות בנקאית ע"ס  , ₪ 15,000בנק הפועלים ,ליום .1/5/15
הצעה ע"ס  ₪ 3,290ליחידה (כולל מע"מ).
מציע מס'  – 2נס מטח בע"מ
ערבות בנקאית ע"ס  ,₪ 15,000בנק לאומי ,ליום .1/5/15
הצעה ע"ס – אין הצעת מחיר!
מציע מס'  – 3אוליטק ש.ב.א בע"מ
ערבות בנקאית ע"ס  ,₪ 15,000בנק פועלים ,ליום .1/5/15
הצעה ע"ס  ₪ 3,244ליחידה (כולל מע"מ).
אומדן  , ₪ 2,714 :כולל מע"מ.
ההצעות הועברו לבדיקה ליועץ המקצועי .
רשם :יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה
העתקים:
מר סוסן שמעון
מר כפרי שלמה
עו"ד טל סומך
מר ירון גנץ
מר ליאור מלמד

 ראש המועצה גזבר המועצה יוע"מש מנהל מחשוב ומע' מידע מבקר פניםרח' מודיעים  10שהם 73100

טל03-9722888 .

אחיסמך * בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ * .ברקת * גבעת-כח
גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה
* שילת * פארק חמ"ן * קרית שדה התעופה
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חברי ועדה :שלומי שוורץ – יו"ר ,דובי בן אברהם ,רפי ראובני ,אביגיל חבשוש.
נוכחים:
יוסי אלימלך – מנכ"ל המועצה.
נציגי קבלנים :דיל טוב ,טקסי מדיה.

פתיחת מכרז פומבי מס'  - 24/2014הקמת מתקני פרסום ומתן זכויות פרסום
(מתחם איירפורט סיטי וחמ"ן)
בפתיחה נמצאו  4מעטפות  +אומדן.
מציע מס'  - 1מרקעים שילוט חוצות בע"מ
ערבות בנקאית ע"ס  , ₪ 50,000בנק לאומי ,ליום .1/4/15
הצעה ע"ס .₪ 103,000 -
מציע מס'  – 2לבנון פרסום חוצות בע"מ
ערבות בנקאית ע"ס  ,₪ 50,000בנק לאומי ,ליום .1/4/15
הצעה ע"ס – .₪ 89,280
מציע מס'  – 3דיל טוב  2005בע"מ
ערבות בנקאית ע"ס  ,₪ 15,000בנק לאומי ,ליום .1/4/15
הצעה ע"ס . ₪ 136,876 -
מציע מס'  – 4טקסי מדיה בע"מ
ערבות בנקאית ע"ס  ,₪ 15,000בנק דיסקונט ,ליום .1/4/15
הצעה ע"ס . ₪ 131,200 -
אומדן  , ₪ 169,000 :כולל מע"מ.
ההצעות הועברו לבדיקה ליועץ המקצועי .

העתקים:
מר סוסן שמעון
מר כפרי שלמה
עו"ד טל סומך
מר אורי נצר
מר ליאור מלמד

רשם :יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה
 ראש המועצה גזבר המועצה יוע"מש יועץ מפקח מבקר פניםרח' מודיעים  10שהם 73100

טל03-9722888 .

אחיסמך * בארות יצחק * בית נחמיה * בית עריף * בני עטרות * בן-שמן מושב * כרם בן שמן * בן שמן כ.נ * .ברקת * גבעת-כח
גמזו * גינתון * חדיד * טירת יהודה * כפר דניאל * כפר טרומן * כפר רות * לפיד * מבוא מודיעים * מזור * נופך * נחלים * רינתיה
* שילת * פארק חמ"ן * קרית שדה התעופה

