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 2019ביולי  30תאריך: 

 ציוד והתקנות תקשוב בתי"ס מתקציב משרד החינוך –פרוטוקול ועדת שלושה   -הנדון

 29.7.19מיום 

 נוכחים:

 מר דוד שטרית  -מנכ"ל 

 גב' תמר קופר  -גזברית 

 גב' טובה שפירא אלטמן  -יועמ"ש 

 בועז שלמון מר  -מחשוב וטכנולוגיות  

בתוכנית התקשוב של משרד החינוך, הוכנה רשימת  קציב  ותעפ"י דרישות בתיה"ס  בועז שלמון:  
 . בהתאם למפרט מכרז מפעל הפיס והנחיותיובעיר  ציוד ועבודות, הנדרשות לבתיה"ס

למכרז מפעל    "האישור"(  )להלן:  31.12.18  מיום  9לפי ס'  שר הפנים  בהתאם לאישור  :  דוד שיטרית
וציוד    546/17הפיס   מחשבים  של  תחזוקה  התקנה  קיימת  המכרז"  )להלן:  היקפילאספקה   )"

 .  בפטור ממכרז לעירייה אפשרות להתקשר עם זוכה מכרז מפעל הפיס 

שלמון:   אישבועז  להוראות  בהתאם  שקיבלתי  ורפעלנו  רשימה  ע"פ  במכרז  הזוכות  לכל  פנינו   .
לזוכות הוכנה   . התחרות היתה על המחיר בהתאם לאישור ולתנאי המכרז. הפניה  ממפעל הפיס 

לה  נספחיו.  בהתאם  המכרז  מההצעוראות  הזולים  למחירים  היו  שהתבקשו  הזכיה  ות  מחירי 
 . והאישור מפעל הפיס  בהתאם להוראות מכרזבמכרז 

 יש לפנות בהצעת מחיר לרכיבים שהיו במכרז. אישורעו"ד טובה אלטמן: ע"פ ה

 טרית: בדיון זה אנו דנים ברכיבים שהיו במכרז בלבד. דוד ש

 :)המחירים בדולר יציג וכוללים מע"מ( להלן ההצעות שהתקבלו

 מע"מ. כולל  $  125,525 –מטח -נס .1

 מע"מ.  $ כולל 134,466 –מטריקס .2

 .$ כולל מע"מ 128,133 –טלקוד  .3

מצ"ב  ממליץ לקבל אותה כהצעה זוכה.אני ו הינה ההצעה הנמוכה ביותר נס מטחהצעת 
 המלצתי בכתב בעניין.

ניתן  ע"פ מכרז מפעל הפיס ופניה לקבלת הצעות זאת לה  דוד שיטרית: לאחר הבחירה בהצעה הזו
 לנסות לנהל עימה מו"מ להוזלת עלויות. 



 
 עיריית יבנה 
 לשכת מנכ"ל
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בפריטים/ שינוי  לעניין  הפיס  מפעל  מכרז  להוראות  הופנה  בועז  מר  המקצועי  הרחבה  המנהל 
 והתבקש לפעול לפיו. 

ההצעה הזולה. חברי הועדה מבקשים ממר    -בע"מנס מטח  בחור בזוכה חברת  הוחלט ל  טה:להח
, ללא שינוי ביתר תנאי ההצעה  נהל עם החברה מו"מ להוזלת עלויות הצעתהנסות ללשלמון  בועז  

המכרז  ורכיביה תנאי  חברת  ו/או  עם  ההתקשרות  מטח  .  המכרז  תהא  נס  ותנאי  מסמכי  פי  ועל 
  להזמנות שישלחו לספקבהתאם    יהאביצוע  . ה שבנדון והוראות אישור שר הפנים למכרז שבנדון

 מפרט המיוחד שצורף לנוהל הצעת המחיר בנדון. ובהתאם ל

 נהל מחשוב וטכנולוגיות מ  -אנשי קשר ברשות הם: בועז שלמון •

 .boaz@yavne.muni.il וא"ל ד 054-9789007טלפון : 

 בחתימתה מאשרת היועמ"ש כי ההתקשרות עונה על דרישות אישור משרד הפנים למכרז
 זה.

 ______________  __________________  ________________ 
 טובה שפירא אלטמן  תמר קופר  דוד שטרית 

 יועמ"ש העירייה גזברית  מנכ"ל העירייה 

הנחה נוספת של  העניקה  נס מטח  חברת -עדכון מר בועז שלמון  :______________תוספת מיום  
 .  י זכייתה______ למחיר

מאשר את ההחלטה: ________________   
 ראש העיר  –צבי גוב ארי 
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