לשכת מנכ"ל המועצה
 04במרץ 2019
ו .מכרזים 7 -

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים 4/3/2019
נוכחים :חברי ועדה :שלומי שוורץ – יו"ר ,דובי בן אברהם ,דני דדון ,דני יזדי ,אהרון גל
יוסי אלימלך ,עינב אבוחצירא.

החלטה  -מכרז פומבי מס'  - 2/2019להפעלת מרכז יום לאזרח
הוותיק ויחידה לתשושי נפש
 .1המכרז הינו מכרז לקבלת שירותי להפעלת מרכז יום לאזרח הוותיק ויחידה לתשושי נפש
אמות המידה לבחינת ההצעות היא עמידה בתנאי סף ,הצעת המחיר ( )40%ומדדי איכות ()60%
בהתאם לתנאי המכרז -יש לקבוע זכיין אחד העומד בתנאי הסף ובעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר.
 .2הוגשה הצעה יחידה במכרז.
 .3ההצעה שהוגשה במכרז נבדקה על ידי מנהלת מחלקת המכרזים במועצה ,מנהלת אגף הרווחה ומנכ"ל
המועצה.
 .4בוצע הליך השלמת מסמכים למציע ביום .26/2/19
 .5החלטת הוועדה:
א .הואיל והמציע עומד בכל תנאי הסף ועומד בכל מרכיבי האיכות שנקבעו;
ב .והואיל והמחיר המוצע על ידי המציע (סך של  ₪ 48,500לחודש) עומד בהלימה ואף נמוך ממחיר
האומדן אשר נקבע לקבלת השירותים במכרז (סך של  ₪ 50,000לחודש).
ג .והואיל וההצעה נבדקה ונמצאה כעומדת בכל דרישות המכרז ,לפיכך מומלץ להכריז על הצעת
מטב עמותה לשירותי טיפול ורווחה ,חרף היותה הצעה יחידה ,כהצעה הזוכה במכרז.
____________________
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