ועדת רכש

מאושר

מספר דיון9986 :
נוהל ע"י:יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות
תועד ע"י:ליאת אואנונו
הוקלד ע"י :ליאת אואנונו

התקיים בתאריך21/12/2017 :
מיקום הישיבה :מנהל אגף חשבות
תאריך אישור24/12/2017 :
הודפס ע"י :ליאת אואנונו

נושא הדיון
ועדת רכש 18
השתתפו :ליאת אואנונו  -מזכירה -אגף רכש; יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות; רמי לב  -מנהל
אגף -אגף חשבות העירייה; אסנת גולדמן; צביקה פדר  -חשב -חשבות מינהל הנדסה; סמי אביר  -מנהל
מחלקה -ביטחון; שמעון לסרי  -מנהל אגף -לוגיסטיקה; אתי מלכא  -מנהל מחלקה -מינהל החינוך; יניב
סהרוני  -חשב -חשבות מינהל שירותים חברתיים
נעדרו:
מכותבים :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה

סעיף :1הצעה מס  89/17ר'  -תווי שי עבור עיריית אשדוד  -מח' רווחה
הליך נפתח בתאריך בתאריך 4/9/17 - 12/9/17
נשלחו הצעות ל  2 -ספקים:



א.ב,א ויקטורי בע"מ
יינות ביתן ע.ר.ש בע"מ

התקבלו הצעות מ  2 -ספקים:



א.ב,א ויקטורי בע"מ
יינות ביתן ע.ר.ש בע"מ

פתיחת הצעות נערכה בתאריך  12.9.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  2הצעות  ,ההצעה
הזולה ביותר א.ב.א ויקטורי בע"מ.
חוות דעת מנהל מח' קניינות ( -יוסף וקנין)
ההצעה הזולה של ויקטורי אינה מתאימה לצרכי הרווחה ולאיפיון המטופלים ,יש לציין כי לספק יש רק
מינמרקט אחד באזור ג' ,אבקש לאשר את הספק השני יינות ביתן אשר בעל  4סניפים בעיר בפריסה
אזורית.
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החלטות
נושא
ההחלטה
הצעה מס
 89/17
ר'

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

בוועדה נחכה אוסנת גולדמן

אסנת גולדמן

21/12/2017

לאור חוות הדעת המקצועית על פיה
ההצעה הזולה ביור אינה מתאימה
לצרכי הרווחה והיות ואין אפשרות
לעבור להצעה היקרה יותר במסגרת
ההליך הוחלט לא לקבל אף אחת מן
ההצעות.
היות ומדובר בהתקשרות מכח
מכרז (הכוללת מאגר ובו  2מציעים
בלבד) והיות ואחד המציעים אינו
תואם כיום לדרישות העיריה ,יש
לערב בהקדם האפשרי להתקשרות
מכח מכרז חדש ,בניסיון להרחבת
מאגר המשתתפים במכרז.

סעיף  :2הצעה מס  84/17ר'  -סככות המתנה לאוטובוסים  -אגף פיתוח
ותשתיות
נשלחו הצעות ל  4 -ספקים:





שחם אריכא
צ .רוט תעשיות בע"מ
אי אם שגב תעשיות
רימונים

התקבלו הצעות מ  2 -ספקים:



צ .רוט תעשיות בע"מ
אי אם שגב תעשיות בע"מ

פתיחת הצעות נערכה בתאריך  17.8.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו נפתחו  2הצעות ,ההצעה
הזולה ביותר של אי אם שגב תעשיות בע"מ ,הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת נציג המחלקה (אלכס יפטר):
ממליץ את ההצעה הזולה של חב' שגב  ,הספק עומד בתנאי המפרט במחיר סביר.
החלטות
תחילת תוקף
מכותבים
תוכן ההחלטה
נושא
ההחלטה
צביקה פדר  -חשב21/12/2017 -
בוועדה נכח אלכס יפטר
הצעה מס
חשבות מינהל
 84/17ר' -
סככות המתנה מאשרים את הצעת אי אם שגב
הנדסה
שהנו ההצעה הזולה ביותר וניבט
לאוטובוסים -
את המלצת מנהל הנציג המקצועי .
אגף פיתוח
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ותשתיות

ההיקף של ההתקשרות לא יעלה על
ההיקף הכספי הפטור מכרז על פי
הדין.

סעיף  :3הצעה מס  82/17ר'  -הצטיידות ריהוט  -מח' רווחה ואגף ביטחון
נשלחו הצעות ל  8 -ספקים:









חאן
אחים וקסמן תעשיות בע"מ
ארגמן מתכת בע"מ
רהיטי הכוח ( )1991בע"מ
אופיס מארט ישראל בע"מ
יונייטד סיטס בע"מ
א.פ עיצובים
גלובל ישראל  -טקניון  ,צרעה ,מנגלי בע"מ

התקבלו הצעות מ  5 -ספקים:






רהיטי הכוח ( )1991בע"מ
אופיס מארט ישראל בע"מ
יונייטד סיטס בע"מ
גלובל ישראל  -טקניון  ,צרעה ,מנגלי בע"מ
חאן

פתיחת הצעות נערכה בתאריך  20.8.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  5הצעות,
ההצעה הזולה ביותר של יוניטד סיסט אך יש לפצל בין המציעים ,הועבר לבדיקתצ המח'.
חוות דעת נציג במחלקה:
ניתן לאשר את ההצעה הזולה ,הספקים מוכרים לעיריה ,המחיר הוא סביר.
החלטות
נושא
ההחלטה
הצעה מס
 82/17ר' -
הצטיידות
ריהוט  -מח'
רווחה ואגף
ביטחון

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

בוועדה נכחו שמעון לסרי וסמי אביר

סמי אביר  -מנהל
מחלקה -ביטחון,
שמעון לסרי  -מנהל
אגף -לוגיסטיקה

21/12/2017

מאשרים את ההצעה הזולה ביותר
פר פריט בהתאם להמלצה
ולהתאמתה למפרט המבוקש.

סעיף  :4הצעה מס  88/17ר'  -ציוד למעבדות טכנולוגיות מקיף א'  -מנהל
חינוך
נשלחו הצעות ל  4 -ספקים:
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אם אר סי
אס.אי.אס מערכות לימוד מדעיות
אפלי  -קום אלקטרוניקה
ש .רובינשטיין ציוד מדעי בע"מ

התקבלו הצעות מ  3 -ספקים:




אם אר סי
אס.אי.אס מערכות לימוד מדעיות
אפלי  -קום אלקטרוניקה

פתיחת הצעות נערכה בתאריך  5.9.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  3הצעות ,ההצעה
הזולה ביותר של אם אר סי אך הצעה חלקית ניתן לפצל ,הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת (רכז המגמה )
אושר ההצעה הזולה ביותר עפ"י המפרטים.
החלטות
נושא
ההחלטה
הצעה מס
 88/17ר' -
ציוד למעבדות
טכנולוגיות
מקיף א' -
מנהל חינוך

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

בוועדה נכחה אתי מלכא

אתי מלכא  -מנהל
מחלקה -מינהל
החינוך

21/12/2017

ועדת רכש נערכה בתאריך 7.9.17
ללא נוכחות יועצת משפטית באישור
גזבר העיריה ,בהמשך לשיחה עם
יוסף וקנין ניתן אישור מיוחד
מהגזבר לקיים את ועדת הרכש בלי
יועץ משפטי מכיוון שכל הלשכה
היתה בהשתלמות באותו שבוע ולא
היה מי שימלא את מקומם
והנושאים היו דחופים על כן הוחלט
לקיים בכל זאת את הישיבה.
נעשה פיצול בן הספקים על פי
ההצעות הזולה חוץ מפריט מס 2
על פי חוות דעת מקצועית עוברים
למציע הבא ניתן לאשר את ההצעה.

סעיף  :5הצעה מס  87/17ר'  -מכולה לשינוע בזרוע  -בנפח של  12מ"ק
לפסולת אשפה וגושית  -מנהל תפעול
נשלחו הצעות ל  4 -ספקים:


קבוצת אלון
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קבוצת צרפתי
ש.ו.ש פחטר ייבוא ושיווק ציוד בע"מ
זיטמן שאול

התקבלו הצעות מ  2 -ספקים:



קבוצת אלון
קבוצת צרפתי

פתיחת הצעות נערכה בתאריך  5.9.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  2הצעות ההצעה הזולה
ביותר של קבוצת צרפתי ,הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת נציג המחלקה (אופיר כרמי)
ההצעה הזולה של קבוצת צרפתי ,מאשר את ההצעה הזולה ,ספק מוכר לעירייה והמחיר הוא מחיר סביר.
החלטות
נושא ההחלטה
הצעה מס
 87/17ר' -
מכולה לשינוע
בזרוע  -בנפח
של  12מ"ק
לפסולת אשפה
וגושית  -מנהל
תפעול

תוכן ההחלטה
בוועדה נכח רפי גאלנטי
ועדת רכש נערכה בתאריך ,7.9.17
ללא נוכחות יועצת משפטית באישור
גזבר העירייה ,בהמשך לשיחה עם
יוסף וקנין ניתן אישור מיוחד
מהגזבר לקיים ועדת הרכש בלי יועץ
משפטי מכיוון שכל הלשכה היתה
בהשתלמות והנושאים היו דחופים
ולכן הוחלט לקיים בכל זאת את
הישיבה עפ"י חוות דעת מקצועית
ניתן לקבל את ההצעה הזולה של
קבוצת צרפתי ,עומד בתנאי הפניה.

מכותבים
אופיר כרמי  -מנהל
מחלקה -מח'
פרויקטים

תחילת תוקף
21/12/2017

סעיף  :6הצעה מס  85/17ר'  -לוח פעילות לקיר  -מנהל רווחה
נשלחו הצעות ל  8 -ספקים:









קשר שיווק
תעשיות ניר גלים
כל בו רן
פישר טכנולוגיות רפואיות
גן בתנועה
דניאלי צעצועים בע"מ
גולן ציוד לגני ילדים
ש.ת פעלטון בע"מ

התקבלו הצעות מ 6 -ספקים:
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קשר שיווק
תעשיות ניר גלים
כל בו רן
גולן ציוד לגני ילדים
פישר טכנולוגיות רפואיות
ש.ת פעלטון בע"מ

פתיחת הצעות נערכה בתאריך  21.8.17בנוכחות יוסף וקנין ליאת אואנונו ,נפתחו  6הצעות ההצעה
הזולה ביותר של גולן ציוד לגני ילדים ,אך לא הגיש את הדגם המבוקש לכן עוברים למציע השני כלבו רן
הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת נציג המחלקה (חיים מלכה):
ההצעה הזולה ביותר של גולן אינה עומדת במפרט (מציע דגם אחר מהמפרט),
ההצעה הבאה בתור של כל בו רן מתאימה וניתן לקבל אותה ,המחיר הוא סביר.
החלטות
נושא
ההחלטה
הצעה מס
 85/17ר'  -לוח
פעילות לקיר -
מנהל רווחה

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

בוועדה נכח שמעון לסרי

חיים מלכה

21/12/2017

לאור הבהרת הסבר שנתן את
ההצעה הזולה ביותר חיים גולן (גולן
ציוד לגני ילדים) מיום 21/8/17
ולפיה דגם פיל שנדרש אינו זמין,
מחליטים לקבל את הצעת המציע
השני בתור כל בו רן שבהתאם
להמלצה עומד בתנאי המפרט.

סעיף  :7הצעה מס  86/17ר'  -צמחיה מלאכותית הידרופוניקס  -מהל רווחה
נשלחו הצעות ל  4 -ספקים:





הידרופוניקס בע"מ
סחלבים
משתלה  4יו
משתלת הדס כפר מונאש בע"מ

התקבלו הצעות מ  3 -ספקים:




הידרופוניקס בע"מ
סחלבים
משתלה  4יו
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פתיחת הצעות נערכה בתאריך  21.8.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  3הצעות ,ההצעה
הזולה ביותר של הידרופוניקס בע"מ ,הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת נציג המחלקה:
ניתן לקבל את ההצעה הזולה של הידרופוניקס והמחיר הוא סביר.
החלטות
מכותבים
תוכן ההחלטה
נושא
ההחלטה
שמעון לסרי  -מנהל
בוועדה נכח שמעון לסרי
הצעה מס
אגף -לוגיסטיקה
 86/17ר' -
מאשרים את הצעת הידרופוניקס
צמחיה
במח' אשר הינה ההצעה הזולה
מלאכותית
הידרופוניקס  -ביותר ובהתאם להמלצת הגורמים
המתאימים עומדת בדרישות
מהל רווחה
המפרט.

תחילת תוקף
21/12/2017
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