פרוטוקול ועדת מכרזים 01/2022
מיום ב' באדר א' תשפ"ב 3 ,בפברואר 2022

ה' באדר א' תשפ"ב
 6בפברואר 2022
סימוכין6905 :

נוכחים:
ה"ה יצחק מאיר ברים – יו"ר הוועדה
ה"ה יואל פרויליך – חבר הוועדה
ה"ה אפרים אוחיון – מ"מ חבר הוועדה (ה"ה יצחק דוד כהן)
חסרים:
ה"ה יוסף שטרית – חבר הוועדה
ה"ה ישראל פכטר – חבר הוועדה
משתתפים:
עו"ד טוביה פיסינגר – היועץ המשפטי
ה"ה נפתלי לבינסון – מנהל אגף נכסים
גב' טייבי פריד – מנהלת מחלקת רכש
על סדר היום:
 .1מכרז  – 06/2021אספקה ,התקנה ,הדרכה והסבת נתוני שרת דוא"ל – קביעת זוכה
 .2מכרז  – 08/2021הפעלת חדר כושר – קביעת זוכה
 .3מכרז  – 07/2021לאספקה ,התקנה ,ותחזוקה של מערכת  -CRMקביעת זוכה
יו"ר הוועדה ה"ה יצחק מאיר ברים פותח את הוועדה בהתאם לנושאים שעל סדר היום .נושאים
אלו הועברו מבעוד מועד לאישור החברים.
 .1מכרז  – 06/2021אספקה ,התקנה ,הדרכה והסבת נתוני שרת דוא"ל – קביעת זוכה:
למכרז שבנדון הוגשה הצעה אחת ע"י חברת "פרטנר פתרונות תקשורת נייחים בע"מ" ,ההצעה
נבדקה ע"י היועץ המקצועי של המכרז וכן ע"י היועץ המשפטי.
בפני חברי הוועדה מונח דוח הבדיקה של היועץ המקצועי המאשר כי ההצעה נותנת מענה הולם
לדרישות המכרז ,והמחירים שהוצעו ע"י החברה אינם חורגים מהאומדן.
עלות ח"פ להחלפת השרת מסתכמת ל ,₪ 140,000 -ועלות תחזוקה שנתית ל.₪ 14,000 -
היועץ המשפטי מאשר את תקינות ההצעה וכי אין מניעה לאשר את המציע "פרטנר פתרונות
תקשורת נייחים בע"מ" כזוכה במכרז.
אושר פה אחד.
 .2מכרז  – 08/2021הפעלת חדר כושר – קביעת זוכה:
למכרז שבנדון הוגשה הצעה אחת ע"י חברת פורום בשלושה בע"מ" .ההצעה נבדקה ואושרה ע"י
החברה לפיתוח המפעילה את חדר הכושר העירוני כיום .המציע הגיש הצעה הכוללת  5%הנחה על
התעריפים הנקובים במכרז  ,וכן מתחייב לפעול מול כלל קופות החולים בעיר על מנת להגיע
להסדרים שיאפשרו החזר כספי לרווחת תושבי העיר.
אושר פה אחד.
 .3מכרז  – 07/2021לאספקה ,התקנה ,ותחזוקה של מערכת  -CRMקביעת זוכה:
מבוקש להוריד מסדר היום.
_______________
יצחק מאיר ברים
יו"ר הועדה
העתק :ה"ה מאיר רובינשטיין – ראש העיר

