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 במועצה בקריית החינוך 0009: בשעה 2019/02/14'  היום שהתקיים ב

 

 ;אלעד שניר, סגן גזבר ומנהל הרכש :משתתפים

 ;אחזקה קריית חינוךיצחק שני, מנהל   

   ; תעשיות בטיחות, איציק פרץ

                     ;מגה לוק, שחר אלמלם                           

 .שלומי המנעולן, שלומי כהן                           

 

 מדובר על מכרז לאחזקת מנעולים, דלתות, ידיות בהלה, ידיות רגילות ושכפולים. :יצחק שני

 מתאר את הנזקים השוטפים ואת העבודה הנדרשת.

. יש רק משווקים מורשים EVVAמבקש להבין מדוע דורשים צילינדרים של חברת  איציק פרץ:

 לבד.של החברה שיכולים להשתתף. הדרישה הזו נועלת את המכרז לספק יחיד ב

החברה הזו הינה החברה היחידה שלא ניתן לשכפל את המפתחות שלה באופן עצמאי. יצחק שני: 

תלמידים. אם תהיה חברה נוספת שיכולה לתת לי מענה דומה אני  2500אני צריך לשלוט כאן על 

 מוכן לקבל.

₪  0005לרכוש מהם בסכום של  מחויבאני  EVVAכדי להיות מורשה של חברת  שלומי כהן:

 לפחות בכל חודש. האם אתם יכולים להתחייב על הסכום הזה?

 לא. אנחנו עובדים לפי הצרכים בשטח בלבד. יצחק שני:

 יוצא מזה שהמכרז הזה נעול לספק יחיד בלבד. איציק פרץ:

תישקל הפרדת לאף אחד. אני מבין את הבעיה שאתם מציגים.  "נעול"המכרז הזה לא  אלעד שניר:

מכרז. אני מעוניין שכולם יוכלו בממפרטי השירות  EVVAהפריטים הספציפיים של חברת 

ואין שום היגיון להחליף   EVVAמנעולים של  200מעל במתקני המועצה מותקנים כיום  להשתתף.

 מבחינה כלכלית ולא מבחינת הצרכים בשטח.לא , את כל המנעולים

מבחינה מקצועית יצחק שני עשה את הדבר הנכון מבחינתו, אבל זה גרם למכרז להיות  איציק פרץ:

 נעול לספק אחד.

פריטים בלבד  3מדובר על  שכן מהמכרזהפרדת פרטי שירות אלה נבחן הנטען מובן.  אלעד שניר:

 .זה הדבר הכי טוב שאנו יכולים לעשות בשלב זהלטעמי, . פרט השירותמכלל מ

 

 רכש במועצהה: אלעד שניר, מנהל ערך
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