המועצה האזורית עמק חפר
ליד מדרשת רופין מיקוד  40250טל 09-8981605 .פקס09- 8989292 .

לשכת מנכ"ל

22/10/18
פרוטוקול ועדת רכש מיום 22/10/18
חברי הוועדה:
רינת זונשיין ,מנכ"ל המועצה.
מנשה דוד ,גזבר המועצה.
עו"ד שלמה ולדמן ,יועמ"ש המועצה.
משתתפים:
סיגלית שדה ,מנהלת רכש.
על סדר היום:
בחינת אישור לביצוע רכש.
דיון והחלטות:
אגף חינוך.
 .1רכישת דשא סינטטי בית ספר מעיין שחר :במסגרת שיפור חזות בית הספר וכניסה
לבניין מדעים ,המשמש כ 1300 -תלמידים .בית הספר מבקש לרכוש דשא סינטטי לרחבה
בכניסה לבניין ומשמשת כמקום התכנסות בזמן הפסקות .לשם כך נערכה פניה לשלושה
ספקים בתחום לקבלת הצעות מחיר:
אומדן ₪ 70,000 :לפני מע"מ.
המציע

#

עלות ההצעה לא כולל
מע"מ

הצעה 1

גיא ידיד בניה ירוקה

₪ 64,500

הצעה 2

משתלת ורד השרון

₪ 51,600

הצעה 3

שאלתיאל גן ופרח

₪ 73,100

החלטה :מאושרת הרכישה מספק בשם " משתלת ורד השרון " אשר הצעתם על סך:
 ₪ 51,600לפני מע"מ הינה הזולה ביותר.
סעיף תקציבי1.81.5.720-780 :

 .2רכישת מכשירי קשר אגף בטחון :באירוע חירום נדרש לתקשר עם כוחות הביטחון
והישובים ולקבל תמונת מצב .בחרום מערכת קשר רדיו תהיה היחידה שתפעל ולכן נדרש
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המועצה האזורית עמק חפר
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לשכת מנכ"ל

לרכוש מכשירי קשר תדר ומערכת שלמה .לשם כך נערכה פנייה לשתי חברות העוסקות
בתחום לקבלת הצעת מחיר:

המציע

#

עלות ההצעה לא כולל
מע"מ

הצעה 1

איזי טוק (יהודה טל תקשורת

₪ 41,226

בע"מ
ארומיד

הצעה 2

45,780₪

ההחלטה :ההתקשרות אינה מאושרת יש לפנות למציע נוסף לקבלת הצעת מחיר.
סעיף תקציבי :לא דווח.
 .3רכישת ריהוט שלב ג' בית ספר קדם :במסגרת שלב ג' נבנו בבית הספר משרדים ,חדרי
ספח וכיתות לימוד פרטני (עד חמישה תלמידים) בית הספר מבקש לרהט את החדרים
הללו ,לצורך למידה איכותית משמעותית וחדשנית .לשם כך נערכה פנייה לשלושה חברות
העוסקות בתחום לקבלת הצעת מחיר:

המציע

#

עלות ההצעה לא כולל
מע"מ

הצעה 1

לשבת נכון

₪ 44,460

הצעה 2

א.מ.ן הכל מכל בע"מ

₪ 54,665

הצעה 3

משרדנו

לא שלח הצעה

החלטה :מאושרת הרכישה מספק בשם " לשבת נכון " אשר הצעתו על סך₪ 44,460 :
לפני מע"מ הינה הזולה ביותר.
סעיף תקציבי.200.9182-750 :

_______________
רינת זונשיין
מנכ"ל
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