ועדת רכש

מאושר

מספר דיון9580 :
נוהל ע"י:יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות
תועד ע"י:ליאת אואנונו
הוקלד ע"י :ליאת אואנונו

התקיים בתאריך22/10/2017 :
מיקום הישיבה :מנהל אגף חשבות
תאריך אישור30/10/2017 :
הודפס ע"י :ליאת אואנונו

נושא הדיון
ועדת רכש מס' 19
השתתפו :רמי לב  -מנהל אגף -אגף חשבות העירייה; אסנת גולדמן; יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח'
קניינות; אופיר כרמי  -מנהל מחלקה -מח' פרויקטים; פלורי דהן  -חשב מינהלי -חשבות מינהל תפעול; סיני
כרמית; צביקה פדר  -חשב -חשבות מינהל הנדסה; אתי מימון; זלמן ינקלביץ  -מנהל אגף -חינוך חרדי-
תורני; יוסי בן סימון  -מנהל אגף -אגף המחשוב; שוש שאול  -חשב מינהלי -חשבות מינהל כללי; שרית
ביסמוט  -מנהל מחלקה -מח' חשבות
נעדרו :ליאת אואנונו  -מזכירה -אגף רכש; טלי מימון; צביקה קוזוקרו  -מנהל מחלקה -מח' פינוי אשפה
מכותבים :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה

סעיף  :1הצעה מס  27/17ש'-קורס להכשרת מתקני פלאפונים -מח' לחינוך
מיוחד 
נשלחו הצעות ל 4-ספקים:
 מכללת כיוון
 מכללת לפיד
 טופ אדיו בע"מ
 מכלל השכל
התקבלו הצעות מ 3-ספקים :
 מכללת כיוון
 מכללת לפיד
 טופ אדיו בע"מ
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  17.10.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  3הצעות ההצעה
הזולה ביותר של טופ אדיו בע"מ.
חוות דעת נציג מנהלת המח' (טלי מימון)-מקבלת ההצעה הזולה ביותר של הספק טופ אדיו  ,הספק
מוכר לעירייה.
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החלטות
נושא ההחלטה

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

הצעה מס
 27/17ש'-
קורס להכשרת
מתקני
פלאפונים -מח'
לחינוך מיוחד

לאחר הבהרת החשבת כי מחירי
ההצעה סבירים ניתן לאשר ההצעה
הזולה בהתאם להמלצת מנהל
המח' ובכפוף לעמידה בכל תנאי
הפנייה נהלי העירייה והדין וכן
המצאת תצהיר נותן השירות
המצהיר כל לא הורשע בעבר ע"י
בית המשפט ו/או לא הוגש נגדו
לבתהמ"ש ו/או נגד כל מי שיפעיל
מטעמו ,במשירין או בעקיפין
בהפעלת הקורס ו/או בהקמת
המעבדה  ,כתב אישום בגין עבירה
שיש עמה קלון ו/או כתב אישום בגין
ביצוע עבירות מין  ,כמו כן  ,על
הזוכה להמציא אישור העדר רישום
פלילי המעיד על האמור (.בגין מי
שיועסק בביצוע השירותים )

טלי מימון  -מנהל
מחלקה -חינוך
מיוחד

30/10/2017

סעיף  :2הצעה  28/17ש' -ימי עיון מנהלי מוסדות חינוך חרדיים -אגף
החינוך 
נשלחו הצעות ל 3-ספקים :
 מלון כינר גליל
 מלון קיבוץ לביא
 מלון ניר עציון
התקבלו הצעות מ 3-ספקים :
 מלון כינר גליל
 מלון קיבוץ לביא
 מלון ניר עציון
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  17.10.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו  ,נפתחו  3הצעות  ,ההצעה
הזולה ביותר של מלון ניר עציון .
חוות דעת מנהל האגף (זלמן ינקלביץ )-ממליץ על זכיית מלון ניר עציון מאחר והנ"ל הגיש את ההצעה
הזולה ביותר .
החלטות
נושא ההחלטה

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

הצעה 28/17
ש' -ימי עיון
מנהלי מוסדות
חינוך חרדיים -
אגף החינוך

בועדה נכח זלמן ינקלביץ

זלמן ינקלביץ -
מנהל אגף -חינוך
חרדי -תורני

30/10/2017

ניתן לקבל המלצת מנהל המח'
ולקבוע כזוכה את המציע שנתן את
ההצעה הזולה ביותר בהתאם
לפורמטים שנקבעו לשכלול  ,בפנייה
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בכפוף לעמידה בכל תנאי הפנייה ,
נהלי העירייה והדין  ,יובהר כי תנאי
ההתקשרות נושא מכרז 40/17
יחולו על ההתקשרות נושא פנייה זו

סעיף  :3הצעה מס'  22/17ש' -הריסה ופירוק מבנה  -מח' נכסים
הוגשו הצעות ל 6-ספקים :
 נחשון שמרי שירותים ואחזקה בע"מ
 מ.ח.פוריה ניהול נכסים
 א.א.ב .גל אחזקה בע"מ
 איבריקה משאבי אנוש בע"מ
 עשוש מאיר בניו בע״מ
 דשניר בע"מ
התקבלה הצעה : 1
 דשניר בע"מ
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  17.10.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונונ  ,נפתחה הצעה . 1
חוות נציגת המחלקה (כרמית סיני )-מאשרת את ההצעה של דשנייר הזולה ביותר הספק מוכר לעירייה
עבד עימנו עומד בתנאי המפרט
החלטות
נושא ההחלטה

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

הצעה מס'
 22/17ש' -
הריסה ופירוק
מבנה  -מח'
נכסים

בועדה נכחה כרמית סיני

סיני כרמית

30/10/2017

ניתן לקבל ההמלצה המקצועית
ולאשר הצעת היחיד לאחר
שנעשתה פנייה ל 6-מצייעים ,
ומלבד המציע הנ"ל אף אחד לא
היה מעוניין להשתתף בהליך ,ולאור
הקושי הידוע באיתור קבלנים
לביצוע עבודות מסוג זה .
על אף האמור  ,ולאחר הזכייה ,
החשב ינסה להוזיל את מחיר
הזכייה .
כמו כן ,באחריות החשב לודא כי
ההיקף הכספי של ההתקשרות לא
יעלה על ההיקף הפטור ממכרז .
הכל בכפוף לעמידה בכל תנאי פנייה
,נהלי העירייה והדין

סעיף  :4הצעה  25/17ש' -עבודות שיפוץ וצביעת מכולות אשפה בנפח
 12/16מ"ק עבור עיריית אשדוד
נשלחו הצעות ל 7-ספקים :
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אל-בר
מסגרית אור תעש מפעלי מתכת 99בע"מ.
ש.לנקסנר
מסגרית חן אומנות העיצוב בברזל
מפתן חרמון
אל גל מתכות
קבוצת צרפתי

התקבלה הצעה : 1
 אל גל מתכות
חוות דעת נציג המ' (אופיר כרמי )-מדובר על הצעה טובה למרות שאין הנחה ,מכיוון שרשמנו מחיר
נמוך.
המציע מוכר למחלקה הוא ביצע שיפוץ מכולות לפני כ  8שנים
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  28.07.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו  ,התקבלה הצעה  1של אלי
גל מתכות .
החלטות
נושא ההחלטה

הצעה 25/17
ש' -עבודות
שיפוץ וצביעת
מכולות אשפה
בנפח 12/16
מ"ק עבור
עיריית אשדוד

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

בועדה נכח רפי גאלנטי

אופיר כרמי  -מנהל
מחלקה -מח'
פרויקטים

30/10/2017

ניתן לקבל ההמלצה המקצועית
לאשר ההצעה שהתקבלה כהצעת
יחיד ולאחר שבוצע פנייה ל7-
מציעים  ,וכל שאר המציעים לא היו
מעוניינים להשתתף  ,בכפוף
לעמידה בכל תנאי הפנייה ,נהלי
העירייה והדין.
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