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 17/7/2019פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 
 

 טלפונית. –חברי ועדה:  דובי בן אברהם, דני יזדי, אהרון גל :  משתתפים
 עינב אבוחצירא, יוסי אלימלך.                      

 
 ות לרכישה ואספקה של נתבים ונקודות גישה אלחוטי 13/2019פומבי  מכרז -החלטה 

 סדות ציבור וחינוך בתחום שיפוט המועצהעבור מו
 

  –כללי  .1
 

לרכישה ואספקה של נתבים ונקודות גישה אלחוטיות עבור מוסדות ציבור וחינוך המכרז הינו מכרז  .1.1
 .בתחום שיפוט המועצה

  והצעת המחיר הזולה ביותר. היא עמידה בתנאי סף אמות המידה לבחינת ההצעות .1.2

 ובעל ההצעה הזולה ביותרבתנאי הסף  העומד ן אחדכייזיש לקבוע  -בהתאם לתנאי המכרז  .1.3

 .מנהלת מחלקת מכרזים ומנהל מחלקת מחשוב במועצה ההצעות שהוגשו במכרז נבדקו על ידי .2

 הצעות כדלקמן: 4הוגשו   .3

 מציע
 מס'

 סך  ההצעה שם המציע
 )כולל מע"מ(

 הערות

 כולל מע"מ ₪  424,726.38 סלקום בע"מ .1

 כולל מע"מ ₪ 440,065      חיון מחשבים בע"מ .2
 כולל מע"מ ₪ 466,824      סילטק פתרונות בע"מ .3
 כולל מע"מ ₪  438,020.64 ניו אדג'טק בע"מ .4

 .17/7/19, ביום 1 מציעבוצע הליך השלמת מסמכים ל .4

 מצ"ב טבלת בדיקת ההצעות .5

 לאחר בדיקת ההצעות, עמידה בתנאי הסף ובחינת מחיר ההצעות מומלץ כדלקמן: .6

 הואיל וכל ההצעות שהוגשו  עומדות בתנאי הסף; .6.1

 בעל המחיר הנמוך ביותר כזוכה במכרז.זכיין אחד והואיל ועל פי תנאי המכרז על המועצה  לקבוע  .6.2

 נמצאה סבירה ביחס לאומדן.ו הנמוכה ביותרהינה ההצעה  בע"מ סלקוםבמכרז  1והואיל והצעה מס'  .6.3

 בע"מ כהצעה הזוכה במכרז. סלקום, 1לפיכך, מומלץ להכריז על הצעה מס'  .6.4
 

 
 

    : עו"ד עינב אבוחצירה     רשמה         ____________________
 מנהלת מחלקת מכרזים           אישור ראש המועצה    

 
 העתקים:

 ראש המועצה  -מר סוסן שמעון  
 גזבר המועצה  -מר ג 'קי להב      
 מנכ"ל המועצה  -מר יוסי אלימלך 

 יוע"מש  -  עו"ד  טל סומך 
 עוזר ראש המועצה  -מר יעקב אטיה   
 כות מידערמנהל מע -מר ירון גנץ         
 מבקר פנים  -מר ליאור מלמד 

 לשכת  מנכ"ל  המועצה
  region.muni.il-osie@modiiny  דוא"ל:  9722816-03  פקס:  9722805-03  טל':
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