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אל :ועדת המכרזים ,מכללת גורדון

הנדון :חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד
שלום רב,
אנו מבקשים לאשר התקשרות עם חברת ( Zioxiלהלן" :הספק") ,בפטור ממכרז ,לצורך מתן פתרון כולל בתחום ריהוט טכנולוגי ,החברה
מתמחה ביצור ואספקת ריהוט למוסדות חינוך בבריטניה.
מבדיקה שנערכה בקרב ספקים בתחום בארץ לא נמצא ספק שממנו ניתן לרכוש את מגוון הריהוט הנדרש על ידי המכללה לקומה החדשה
כמפורט להלן.
הבקשה מסתמכת על תקנה  )18(3לתקנות חובת המכרזים.
תיאור מהות ההתקשרות
נבנתה קומה נוספת במכללה שבה  4כיתות .המכללה מעוניינת לעצב את החללים בשילוב טכנולוגיות חדשניות .כל כיתה תעוצב בצורה
שונה .התקשרות עם הספק הינה לצורך קבלת פתרון כולל לאספקה והתקנה של ריהוט טכנולוגי לכיתות החדשות.
המכללה מעוניינת לרכוש את המוצרים הבאים:
שולחנות עם מנגנוני הרמה חשמליים למחשבים בעיצובים חדשניים ברמת גימור גבוהה ,פינות ישיבה מעוצבות ,עגלת טעינה לאייפדים,
לוח כתיבה מתכוונן ,שולחנות חשמליים בגובה משתנה ,שולחנות מעוצבים עם מתקני תליה ,עמדת הטענה ניידת ,שולחנות מעוצבים עם
נקודות הטענה ,כסאות.
שם הספק
Zioxi
אומדן/שווי ההתקשרות עם הספק
כ 134,927-ליש"ט (כ)₪ 700,000-
תקופת ההתקשרות
אספקה מיידית

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד
נבדקו ספקים בארץ אשר מספקים מתקני הרמה אך אלו אינם יצרני ריהוט ולכן הם מספקים מענה חלקי ביותר של הריהוט הנדרש
לקומה החדשה .במקביל נבדקו ספקי ריהוט בארץ אך אין להם ניסיון בריהוט בשילוב של מנגנוני הרמה חשמליים .מהספק בחו"ל ניתן
לרכוש את הריהוט כולל המנגנונים החשמליים.
בנוסף ,בעבודה מול ספקים בארץ (שכאמור ממילא אין בידיהם פיתרון כולל לריהוט הנדרש בקומה החדשה) לא ניתן לבחון את איכות
העבודה ואת איכות ההרכבה מכיוון שאין ברשותם תצוגה או מוסד חינוך או מוסד אחר כלשהו שבוצעה עבורו עבודה עם מגוון ריהוט
זהה לריהוט שהמכללה מעוניינת לרכוש .קיימים שולחנות עם מתקני הרמה חשמליים במוסדות ממשלתיים כגון משרד הביטחון וכו'
אך לא ניתן להגיע למקומות אלה להתרשמות .שאר הריהוט הינו ריהוט ייחודי לאותו ספק ואין זהה לו
ספק זה בעל ניסיון רב בתחום ייצור ריהוט למוסדות חינוך בשילוב מתקני הרמה חשמליים מעבר למגוון הריהוט הנוסף שביכולתו
לספק.

נציגי המכללה ראו את המוצרים בתערוכה שנערכה בלונדון בשנה שעברה.
ברשות הספק קטלוג מגוון אשר מאפשר השלמת ריהוט בעתיד הן ברמת העיצוב ,איכות המוצר ,איכות ההרכבה תוך שמירה על שלמות
ויזואלית מבחינת עיצובית.
לאחר בחינה התברר כי הספק הינו היחיד שביכולתו לספק פתרון אחד כולל לכלל צרכי המכללה המפורטים לעיל וכן היחיד שמספק
ריהוט חדשני בעיצוב ייחודי ברמה גבוהה– .

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,
שחר טביב  -מנהל רכש

