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 15-2020/31פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 

 
במשרדי מזכירות  (2020  אוקטובר 27) שלישי ט' חשון תשפ"א ביום   התקיימהש   פתיחת מעטפותמישיבת 

 העירייה, בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל. 

 
 משתתפים :                                                             : נוכחים

 חברת אדג'ו  -שחר אהרון                                                          סגן רה"ע   -אברהם אילוז 
 חברת סנסקום -סמדר טובה                                    מנהלת מח' הכנסותס.   - עו"ד זהר ברבר

 מזכירות העירייה  –עו"ד שלי ביטון 
 

 הנדון : 
 
  DATA -לקבלת שירותי בדיקה ובקרה של חשבונות תקשורת סלולר ו 20/20מכרז פומבי מס'   -מעטפות פתיחת  .1

 של העירייה 
   10:00בשעה  30.09.2020  מועד האחרון להגשת ההצעות : ה

  ,ס. מנהלת מח' הכנסות  -עו"ד זוהר ברבר , סגן רה"ע  -אברהם אילוז  ע"י   11:20בשעה  נפתחה תיבת המכרזים 
 מזכירות העירייה.  -עו"ד שלי ביטון

 מעטפות כדלקמן : 3 בתיבה נמצאו         
  

 אומדן  - 1מעטפה 
 מצ"ב  אומדן העירייה ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 

 
 התמורה המבוקשת  השירות המבוקש 

 
תקשורת בדיקה ובקרה של חשבונות 

 .  DATA-סלולר ו
נכון לכתיבת מכרז זה בבעלות העירייה 

 מנויים. 320

 ₪ לחודש  1,500

הכנת מסמכי מכרז סלולר וליווי 
העירייה במעבר לחברה חדשה ככל 

 שיידרש.

 פעמי -₪ חד  22,000

 ₪ לחודש  1,000 חישוב הטבות מס בכל חודש
 

 ₪ לשעה לא כולל מע"מ 200שירותים נלווים על בסיס שעתי בסך ** לספק, ע"פ דרישת העירייה מעת לעת 
 ₪ לשעה לא כולל מע"מ.  250ולא  יותר מסך של     
 

 (1)נספח מס' 
 

 513046854חברת אדג'ו תכנה בע"מ ח.פ   - 1מעטפה 
 

   31.12.2020עד לתאריך ₪ בתוקף  3,000לאומי  ע"ס ערבות בנקאית של בנק       
 מצ"ב .    -מחיר הצעת       

 
 התמורה המבוקשת  השירות המבוקש 

 
בדיקה ובקרה של חשבונות תקשורת 

 .  DATA-סלולר ו
נכון לכתיבת מכרז זה בבעלות העירייה 

 מנויים. 320

 ₪ לחודש  1,950

הכנת מסמכי מכרז סלולר וליווי העירייה 
 במעבר לחברה חדשה ככל שיידרש.

 פעמי -₪ חד  18,000

 10 הטבות מס בכל חודשחישוב 



 
       בס"ד 
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  ₪ לשעה לא כולל מע"מ . 220בסך ** לספק, ע"פ דרישת העירייה מעת לעת שירותים נלווים על בסיס שעתי 
 
 

 (2)נספח מס' 
 

 
 512604588ייעוץ וניהול פרויקטים בע"מ ח.פ   סנסקום -  3 מעטפה

      
 התמורה המבוקשת  השירות המבוקש 

 
בדיקה ובקרה של חשבונות תקשורת 

 .  DATA-סלולר ו
נכון לכתיבת מכרז זה בבעלות העירייה 

 מנויים. 320

 ₪ לחודש  1,350

הכנת מסמכי מכרז סלולר וליווי 
העירייה במעבר לחברה חדשה ככל 

 שיידרש.

 פעמי -₪ חד  7,000

 לחודש  0 חישוב הטבות מס בכל חודש
 

  ₪ לשעה לא כולל מע"מ . 180בסך ** לספק, ע"פ דרישת העירייה מעת לעת שירותים נלווים על בסיס שעתי 
 
 
 

 ( 3 )נספח מס'  
 

 
 
 

               ____ ______         ____                                                 ______________                     
   אברהם אילוז                                                    עו"ד שלי ביטון                          

                      סגן ראש העיר                                      ת העירייה           מזכירו                       


