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ועדת רכש

טיוטה

מספר דין9914 :
נוהל ע"י :יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח'
קניינות
תועד ע"י :ליאת אואנונו
הוקלד ע"י :ליאת אואנונו

התקיים בתאריך07/12/2017 :
מיקום הישיבה :מנהל אגף חשבות
תאריך אישור:
הודפס ע"י:

ליאת אואנונו

נושא הדיון:
ועדת רכש מס' 6

השתתפו:
נעדרו :ליאת אואנונו  -מזכירה -אגף רכש; רמי לב  -מנהל אגף -אגף חשבות העירייה; אסנת
גולדמן; יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות; פלורי דהן  -חשב מינהלי -חשבות מינהל
תפעול; אופיר כרמי  -מנהל מחלקה -מח' פרויקטים; גיל בנעים; חיים מלכה; יניב סהרוני -
חשב -חשבות מינהל שירותים חברתיים; אבי יצחק  -סגן מנהל אגף -אגף החופים; בן דוד
יורם; יובל אלוש  -מנהל מעקב ובקרת תקציב -מח' פיקוח עירוני
משתתפים חיצוניים:
מכותבים :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה
סעיף דיון  1 :נושא:הצעה מס'  11/17ר'  -שילוט מספור וימי פינוי לטמוני קרקע  -מנהל
תפעול
נשלחו הצעות ל  10 -ספקים:
מישל שלטים
סימונים לישראל בע"מ
ד.פ המרכז הישראלי לשילוט בע"מ
מגוון מערכות שילוט
טרידי פוינט
שלטי אשדוד
נוף שלטים 57
ענטבי את האניגר
בארי שלטים
אלי קריאף המסגריה
התקבלה הצעה  1מספק:
נוף שלטים 57
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  23.2.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחה הצעה  ,1הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת מנהל המחלקה  -אופיר כרמי:
בהמשך להצעתו של הספק "נוף שלטים" לביצוע  1700שילוט טמוני קרקע הכולל ימי פינוי ומספור הטמונים ,הצעת הספק
לכל שלט  48.95לא כולל מע"מ ,אספקה והתקנה בשטח.
הספק מוכר לי מכיוון שביצע עבודות עבורנו בשנים אחרות ,ואין לי התנגדות לאשר אותו.

החלטות
קוד

תאור החלטה

תוקף

סטאטוס

9872

בוועדה נכח אופיר כרמי
מדובר בהצעת יחיד היות והמציעים האחרים לא רצו להשתתף
בהליך במחירים הכלולים בפניה.
ניתן לאשר ההמלצה המקצועית ולקבל ההצעה בכפוף לעמידה בכל
תנאי הפניה ,נהלי העיריה והדין.

07/12/2017

טיוטה

סעיף דיון  2 :נושא:הצעה  05/17ר'  -צמחי מים ואבזור נלווה לאגם  -פארק אשדוד ים
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נשלחו הצעות ל  5 -ספקים:
מד  -חי בע"מ
אטלנטיס אקווריומים ובריכות נוי
סנדל
כחול עמוק בריכות נוי
אקווה  -גן
התקבלו הצעות מ  4 -ספקים:
אקווה  -גן
אטלנטיס אקווריומים ובריכות נוי
סנדל
כחול עמוק בריכות נוי
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  12.2.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואונונו נפתחו  4הצעות ,ההצעה הזולה ביותר של
אטלנטיס אקווריומים ובריכות נוי ,הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת נציג המח'  -גיל בן נעים:
מאשר את ההצעה הזולה ובתנאי שעומדת במפרט ,כמו כן יש לחייב את הזוכה בסיור מקדים.

החלטות
קוד

תאור החלטה

תוקף

סטאטוס
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בוועדה נכח נציג המחלקה  -גיל בנעים

07/12/2017

טיוטה

לאשר את ההצעה הזולה ביותר בכפוף לעמידה בכל תנאי הפנייה,
נהלי העיריה והדין.
יתבצע סיור מקדים עם הזוכה והגורם המקצועי על מנת לוודא
התאמה לדרישות וביצוע תאום ציפיות.
המנהל המקצועי מבהיר כי מחירי ההצעה הזוכה טובים.

סעיף דיון  3 :נושא:הצעה מס'  17/17ר'  -מערכת ישיבה משולבת  -מנהל רווחה
נשלחו הצעות ל  8 -ספקים:
שחם אריכא
ל.ש.מ מתכות בע"מ
הדס ריהוט רחוב ותשתיות בע"מ
קיסריה עיצוב בנוף בע"מ
גיל תייר אספקת חול ואחזקת גנים בע"מ
פינות תרבות ירוקות בע"מ
עמית ריהוט רחוב וגן בע"מ
ברלה פתרונות סביבתים בע"מ
התקבלו הצעות מ  3 -ספקים:
עמית ריהוט רחוב וגן בע"מ
הדס ריהוט רחוב ותשתיות בע"מ
ל.ש.מ מתכות בע"מ.
פתיחת הצעות נערכה בתאריך ב  27.2.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואונונו ,נפתחו  3הצעות ,ההצעה הזולה ביותר של
הדס ריהוט הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת נציג המחלקה:
ניתן לקבל את ההצעה הזולה של "הדס" המחיר הוא סביר.

החלטות
קוד

תוקף

תאור החלטה

סטאטוס
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בוועדה נכח חיים מלכה

07/12/2017

טיוטה

המנהל המקצועי מבהיר כי ההצעה הזוכה עומדת בדרישות המפרט.
ניתן לאשר ההצעה הזולה בכפוף לעמידה בכל תנאי הפנייה והדין.

סעיף דיון  4 :נושא:הצעה  15/17ר'  -מנופי הרמה וציוד פיזיותרפיה  -רווחה
נשלחו הצעות ל  11 -ספקים:
פישר טכנולוגיות רפואיות
חליו יצחק ועופרה בע"מ עזרים מיוחדים לילדים מיוחדים
שיקומית בע"מ
מדיסקאן מערכות בע"מ
אורטופדיקה שטיינר
פולקו שיקום בהתאמה בע"מ
אי טי שיקום
מטוב ציוד רפואי בע"מ
כמיטק שיקום בע"מ
איזי רסקיו בע"מ
גל קל טכנולוגיות נגישות בע"מ
התקבלו הצעות מ  7 -ספקים:
פישר טכנולוגיות רפואיות
חליו יצחק ועופרה בע"מ עזרים מיוחדים לילדים מיוחדים
שיקומית בע"מ
אורטופדיקה שטיינר
פולקו שיקום בהתאמה בע"מ
אי טי שיקום
גל קל טכנולוגיות נגישות בע"מ
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  23.2.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  7הצעות ,ניתן לפצל בין ההצעות.
חוות דעת נציג המחלקה :חיים מלכה
ניתן לקבל את ההצעות הזולות פרט לפריט עמידון הידראולי ( )1שניתן לקבל את הספק פ.י.ש.ר ( )3ההצעות הזולות
אחרות אינם מתאימים ולא נותנים את המוצר הנכון ,אלא תחליפי ולא תואם עפ"י הפזיוטרפיסטית .מחירים סבירים.

החלטות
קוד

תאור החלטה

תוקף

סטאטוס
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בוועדה נכח חיים מלכה

07/12/2017

טיוטה

המנהל המקצועי מבהיר כי כרגע אין שום דרישה נוספת על הפרק
וציוד מסוג מנופי הרמה וציוד פיזיוטרפיה.
שטיינר זכה בפריט  12ההערה שלי מתייחסת לאופציות לפריטים
אחרים מהנדרש ואינם רלבנטים .הוא המציא במחיר הזול ביותר
לפריט התואם המפרט.
מס פריט ( 10עמידון דונדניו  -עמידון קדמי)  -הזוכה גל קל (ההצעה
הזולה אין הערות).
פריט  - 11הזוכה חוליו (ההצעה הזולה אין הערות).
פריט  - 13הזוכה פישר ללא הערות ( -הפריט הינו מנוף העמדה) זהו
בעל ההצעה הזולה ביותר.
פריט  - 14מכשירי opt -הזוכה פולקו  -הצעתו הזולה ביותר וללא
הערות.
פריט  + 15פריט  - 16ההצעה הזולה פישר ללא הערות ,ניתן
לקבלה.
פריט  1עד ( 9כולל)  -המציעים הזולים ביותר הינם חוליו וגל קל לפי
הבהרת המנהל המקצועי ,הצעותיהם אינם עומדות בדרישות המפרט
ואינן כוללות מנגנון הידרואלי ואין אפשר מעבר הדרגתי ממצב ישיבה
לעמידה באמצעות המכשיר באופן המתאים גם לאנשים שאינם
מסוגלים לעמוד עצמאית.
המציע הבא בתור הינו פישר  -הצעתו לפריטים אלו ( 1עד  )9תואמת
לדרישות המפרט וניתן לקבלו (זהו המציא הזול ביותר לאחר
ההצעות הפסולות העדר התאמה למפרט).
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סעיף דיון  5 :נושא:הצעה מס  14/17ר'  -עמוד מקלחת נירוסטה  -אגף חופים
נשלחו הצעות ל  6 -ספקים:
ש.ש צנרת דרום חברה למסחר בע"מ
אל  -בר
מסגרית אור תעש מפעלי מתכת  99בע"מ
שעל סנטר ( )2001בע"מ
נירוסול בע"מ
אגם
התקבלו הצעות מ  2 -ספקים:
נירוסול בע"מ
אגם
פתיחת ההצעות נערכה בתאריך  23.2.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  2הצעות ,ההצעה הזולה ביותר של
אגם הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת מנהל המח' חיים מלכה:
מאשר את הספק הזול .המחיר סביר והספק שעובד איתנו אמין טוב.

החלטות
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תאור החלטה
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סטאטוס
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בוועדה נכח חיים מלכה
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ניתן לאשר ההצעה הזולה (דגם נירוסטה  4 )3/6יציאות ,בכפוף
לעמידה בכל תנאי הפנייה ,נהלי העירייה והדין.

סעיף דיון  6 :נושא:הצעה מס'  13/17ר'  -שער חשמלי  -אגף חופים
נשלחו הצעות ל  4 -ספקים:
אלון שערים
עמי שערים
עופר שערים
ב.ג אילנית
התקבלו הצעות מ  3 -ספקים:
ב.ג אילנית
עמי שערים
עופר שערים
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  27.2.17בנועחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  3הצעות ,ההצעה הזולה ביותר של עמי
שערים ,הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת נציג המח' :אבי יצחק
לאחר שראיתי את הצעות המחיר והמפרט של המציעים ,ממליץ לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,המפרט שלו מתאים
לדרישה שלנו.
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