
 
 עיריית יבנה 

 

 5.8.2020תאריך: 

 מחשבים וטבלטים מונגשים לתלמידי חינוך מיוחד–פרוטוקול ועדת שלושה  -הנדון

(  23.11.2020לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים המשותפים( )בתוקף עד ליום  9נוהל בהתאם לאישור שר הפנים לפי ס' 

חברה למשק וכלכלה של רך ופורסם ע"י שנעסייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי  ITשירותי   15/2019מח/למכרז 
 שכ"ל( )להלן:"מ השלטון המקומי

 4.8.2020מיום 
 נוכחים:

 טובה שפירא אלטמן   -מנכ"ל

 גב' תמר קופר  –גזברית 

 א אלטמן דגב' טובה שפיר –יועמ"ש 

 מר יהודה ינאי  –מחשוב וטכנולוגיות מנהל אגף 

 מר אבי שושן  -מנהל מח' בתי ספר באגף חינוך

 יון: פרוטוקול ד

₪ ממשרד החינוך לרכישת מחשבים וטבלטים נגישים לתלמידי החינוך    79,000  -קיבלנו תקציב בסך של כ  מר אבי שושן:
המיוחד. המפרט נבנה בהתאמה פרטנית לילדים אשר ישתמשו במחשבים/ טבלטים ובהתאם לצרכיהם האינדיבידואליים  

מתי"א.   ע"י  שנבנה  למפרט  לבהתאם  פניה  החברונערכה  משכ"לכל  במכרז  הזוכות  מומלץ  ת  נבדקו.  שהתקבלו  ההצעות   .
בע"מ שהינה ההצעה הזולה ביותר כהצעה הזוכה. המחירים שהוגשו בהצעה הינם    וואן שילוב מערכותלהכריז על חברת  

ונמוכות ממחירי הזכיה של החברות  משכ"ל  ההצעות הוגשו בהתאם למפרט מכרז    . שכ"לים ממחירי זכייתם במכרז מנמוכ
 במכרז.

 להלן ההצעות שהתקבלו:

₪ כולל    38,050 -₪ כולל מע"מ, מטריקס אי טי  35,844 -טלקוד מחשבים כולל מע"מ. ש"ח 32,827 –וואן שילוב מערכות 
 ₪ כולל מע"מ.   52,895מע"מ, זיפקום תקשורת 

"(  הקבלן)להלן:"  וואן שילוב מערכות בע"מ שר עם הקבלן:  הרינו מתכבדים בזאת, להודיעכם על החלטתנו להתק  טה:להח
מכרז  בהתאם להצעתנו בנוהל הצעת מחיר ועל פי מסמכי ותנאי המכרז שבנדון והוראות אישור שר הפנים למכרז שבנדון:  

אם  "( בהתהפרוייקט " )להלן:"  משכ"לשנערך ופורסם ע"י    סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי  ITשירותי    15/2019מח/
שור השר. יהיועמ"ש מאשרת כי ההתקשרות הינה בהתאם לא למפרט במכרז המצ"ב.

_______________  וךניחגף באפר סי בתקת לחמ ל נהמ  ןשוש יאב ם: הות ברשקשר י אנש פקס:   ___________ טל:   
מייל: __________________ 

מאשרים את ההחלטה: 

 ______________ _________________ ________________
טובה שפירא אלטמן תמר קופר דוד שטרית 

יועמ"שהעירייה זברית מנכ"ל 

מאשר: __________________ 
, ראש העיר צבי גוב ארי 
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