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פרוטוקול
בקשה לקבלת הצעות מחיר לרכישת מטלטלין מעיריית נס ציונה
מתאריך  31באוגוסט 2021
החלטה
נוכחים חברי ועדה (באמצעות :)ZOOM
עו"ד דפנה קירו-כהן  -מנכ"לית העירייה.
מר ערן לבב – גזבר העירייה.
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  -יועמ"ש העירייה.
נוכחים נוספים:
עו"ד איסרא עווד – ממונה תחום בכיר מכרזים והתקשרויות.
על סדר היום:
דיון וקביעת זוכה בהליך בקשה לקבלת הצעות מחיר עבור רכישת מטלטלין.
עו"ד איסרא עווד – ממונה תחום בכיר מכרזים והתקשרויות ,הציגה בפני הועדה את
חוות דעתה:
 .1העירייה פרסמה בתאריך  05/08/2021בעיתונים "מעריב הבוקר" ו"כלכליסט",
בעיתון המקומי "כל נס ציונה" ובאתר העירייה ,הזמנה להציע הצעות מחיר
לרכישת מטלטלין מעיריית נס ציונה.
 .2בתאריך  24באוגוסט  ,2021התקיימה ישיבת הוועדה לפתיחת מעטפות  -בקשה
לקבלת הצעות מחיר לרכישת מטלטלין מעיריית נס ציונה.
 .3בישיבה נכחו:
אפרת דמארי ,ראש מטה ראש העיר
עו"ד איסרא עווד-ממונה תחום בכיר מכרזים והתקשרויות
יפה מחלוף -מנהח"ש ראשית אגף גזברות
יאיר טביב -מנהל אגף רכש
דנה לבני -רכזת מכרזים

 .4בתיבת הצעות המחיר נמצאו  3הצעות.
 .5להלן פרטי ההצעות שנתקבלו:
א.

שם המציע :דוד ויצמן
לא צורפה המחאה בנקאית
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הצעה ₪ 2,600 :עבור כל הברזל.
ב.

שם המציע :ניב הדרום מסחר והובלות
המחאה בנקאית על סך₪ 387 :
הצעה.₪ 3,870 :

ג .שם המציע :ניב הדרום מסחר והובלות בע"מ
המחאה בנקאית על סך₪ 1,157 :
הצעה.₪ 11,570 :

 .6חו"ד משפטית -התנאי להגשת הצעה לרכישת המטלטלין הינו הגשת המחאה
בנקאית בגובה  10%מהצעה ,המציע דוד ויצמן לא צירף להצעתו המחאה בנקאית
כנדרש לכן ההמלצה היא לפסול את הצעתו .כמו כן ,לקבוע כזוכה את הצעת ניב
הדרום מסחר והובלות בע"מ ,אשר עמדה בתנאים והייתה ההצעה הגבוהה ביותר.

 .7החלטה:
מאחר והמציע דוד ויצמן לא צירף המחאה בנקאית בהתאם לתנאים הנדרשים ההצעה
נפסלה ,ואנו קובעים את ההצעה שנמצאה תקינה והציעה את המחיר הגבוה ביותר
לרכישת מטלטלין מהעירייה כהצעה הזוכה:
ניב הדרום מסחר והובלות בע"מ
לפי ההצעה.₪ 11,570 :

__________________
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן
היועצת המשפטית לעירייה

-

העתקים:
ראש העיר
ראש מטה רה"ע
אגף רכש

מש9210/

__________________
ערן לבב
גזבר העירייה

__________________
עו"ד דפנה קירו-כהן
מנכ"לית העירייה

