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 כ"ב בשבט תשפ"ב
 2022בינואר  24

 
 2202/10/25פרוטוקול מיום  

    אספקת ציוד משרדי    –   2202/30הליך  
 

 
 נוכחים: 

 

 הוועדה יו"רמר אמנון אשל אסולין, מנכ"ל העירייה, 
 הגב' אירית מורן, גזברית העירייה וחברת הוועדה

 וחברת הוועדה יועמ"ש ,ענבר בן סימוןעו"ד 
   ומכרזים מר אורן משה, מנהל רכש

 

                                                                
 מהלך הדיון והחלטות: 

 
מכיוון שאין לנו ספק שנתי לציוד משרדי, עקב פסילת המכרז הפומבי, יצאנו להליך הצעות  אורן:

 הצעות מחיר.   5ספקים, התקבלו  8מחיר לרכישת ציוד משרדי בכמות שנתית. ההליך הופץ ל 
 פרקים ובכל פרק יש אפשרות לזוכה אחר.   6מפוצל ל ההליך 

 לפניכם טבלת שמפרטת את ההצעות לפי פרקים, כאשר בכל פרק מסומנת ההצעה הזולה. 
 

   1פרק  שם הספק 
מכשירי 

 כתיבה 

 2פרק 
 ציוד משרדי 

 3פרק 
מוצרי 

 נייר

   4פרק 
 מיכון משרדי 

 5פרק 
תיוק ואחסון  

 משרדי 

 6פרק 
 נייר צילום 

 29,842 11,393 1,353 4,631 5,913 5,956 איתר שיווק 
 54,075 12,849 1,640 4,358 5,964 6,798 אמקה ביט 
קצב ציוד 

 משרדי
5,200 5,852 6,469 1,004 8,959 32,479 

 בן גיגי  
 ספק מקומי 

לא    4,625
מילא את כל  

 הסעיפים

לא    4,516
מילא את כל  

 הסעיפים

 לא   271 3,492
מילא את כל  

 הסעיפים

10,346 32,491 

 33,272 8,130 891 3,276 3,589 3,632 קרביץ 
 30,000 10,000 1,100 3,900 4,100 4,200 אומדן  

 
 "איתר שיווק" הוא הזול.  6הפרקים הראשונים "קרביץ" הוא הזול, בפרק  5כפי שאתם רואים, ב 

 אני מבקש את אישור חברי הוועדה.  
 איזה בקרה יש על מחסנאי העירייה לגבי התנהלות של חלוקת הציוד המשרדי.  אמנון:
 יהיה לי יותר בקרה.  אני אעשה ספירת מלאי אחת לרבעון ולא אחת לשנה כפי שנהוג וככה אורן:

 למה אנחנו לא יכולים לתבוע את הספק "רובין שיווק והפצה בע"מ" ?  אמנון:
מאחר ואין לנו ערבות ביצוע, הספק לא הביא ערבות ביצוע ושחררנו לו את הערבות משתתף  ענבר:

 ככה שאין אפשרות לחילוט.  
 בוע את הספק ? אני מבקש לבדוק את הנושא מבחינה משפטית האם ניתן לת אמנון:
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 : החלטת הוועדה 

 
 1,2,3,4,5אשרים את הספק "קרביץ" כזוכה בפרקים  חברי הוועדה מ 

   6ואת הספק "איתר שיווק" כזוכה בפרק  
  

 
 

       
 גב' לוסי כהן כותבת הפרוטוקול: אירית מורן                                                            

 
 העירייה יתגזבר     

   וראש מינהל כספים   
 

 
 
 

 אישור / אי אישור ראש העיר _______________ 
 


