ועדת רכש

מאושר

מספר דיון9882 :
נוהל ע"י:יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות
תועד ע"י:ליאת אואנונו
הוקלד ע"י :ליאת אואנונו

התקיים בתאריך04/12/2017 :
מיקום הישיבה :מנהל אגף חשבות
תאריך אישור04/12/2017 :
הודפס ע"י :ליאת אואנונו

נושא הדיון:
ועדת רכש מס' 20
השתתפו :ליאת אואנונו  -מזכירה -אגף רכש; יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות; רמי לב  -מנהל
אגף -אגף חשבות העירייה; אסנת גולדמן; אתי מימון  -מנהל מחלקה -חשב המינהל; מיכל שוהם  -מנהל
מחלקה -מח' גנ"י; אתי מלכא  -מנהל מחלקה -מינהל החינוך; איילה אזולאי; יונתן בן שטרית  -מנהל
מחלקה -בנין העירייה; שוש שאול  -חשב מינהלי -חשבות מינהל כללי
נעדרו:
מכותבים :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה

סעיף  :1הצעה  79/17ר'-עיצוב גן חקר מדעים -מח' גנים 
הליך נפתח בתאריך16.10.17- 13.08.17 :
נשלחו הצעות ל 4 -ספקים :
 ג'ירפה
 סגול ארט דיזיין
 קרנית חרושת עץ בע"מ
 יוזמה עיצובים
התקבלו הצעות מ 2-ספקים :
 ג'ירפה
 סגול ארט דיזיין
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  29.10.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו בתאריך  24.10.17נעשתה
ועדה לניקוד איכות של  2ההצעות  ,הוחלט לאשר רק הצעה  , 1באישור המח' ,של הספק סגול ארט דיזיין
.
חוות דעת מנהלת המח' (מיכל שהם )-מאשרת את ההצעה של חברת סגול  ,ההצעה כוללת את כל
הפריטים שהופיעו במפרט  ,לעיצוב גן חקר מדעים .
החלטות
נושא

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף
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ההחלטה
הצעה 79/17
ר'-עיצוב גן
חקר מדעים -
מח' גנים

בועדה נכחה מיכל שהם

מיכל שוהם  -מנהל
מחלקה -מח' גנ"י

04/12/2017

ניתן לאמץ את המלצת הצוות
המקצועי אשר הבהיר כי למרות
שניתן לג'ירפה פרק זמן ארוך ביותר
והגשת הצעתו ולהציע את הקונספט
העיצובי ואף נעשה ביקור במקום
של מח' הגנים כדי להקל על ההליך
בחינת הצעת ג'ירפה  -ההצעה
שהוגשה על ידה חלקית ביותר,
הצעה אינה מתייחסת לכל הנדרש
במפרט המפורט.
במסקנות הצוות המקצועי מיום ה
 24.10.17לאור האמור והיות
וההצעה אינה עומדת בדרישות
הפניה היא אינה רלוונטית ואין כל
משמעות למחיר המוצע.
במסגרתה ואי לכך נותר בפני
הוועדה הצעת יחיד של סגול.
ניתן לאמץ המלצת הצוות המקצועי
ולקבל הצעה זו ,שהינה הצעה
איכותית ביותר בהתאם לבדיקת
הצוות ועל פי הקרטריונים שהוגדרו
מראש מחיריה סבירים מאוד (לפי
הצוות המקצועי) בכפוף לעמידה
בכל דרישות הפנייה ,תנאי העירייה
והדין (הובהר כי ההצעה כוללת
שינויים פנימיים בלבד).

סעיף  :2הצעה  29/17ש'  -הסעות  -מרכז כיוונים
הליך נפתח בתאריך 24.10.17 - 3.10.17
נשלחו הצעות ל  10 -ספקים:










אלתי היסעים
ל.י.ש מסיעי כהן
מטיילי ירון בר
מטיילי תור
מוניות העיר אשדוד
מטיילי נהורה
מטיילי עודד
מסיעי העיר ראשל"צ
נסה הסעות

התקבלו הצעות מ  8 -ספקים:
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מטיילי תור
מטיילי עודד
מסיעי העיר ראשל"צ
אלתי היסעים
ל.י.ש מסיעי כהן
מטיילי ירון בר
מוניות העיר אשדוד
מטיילי נהורה

פתיחת הצעות נערכה בתאריך  24.10.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  8הצעות,
ההצעה הזולה ביותר מטיילי ירון בר ,הועבר לבדיקת המחלקה.
חוות דעת נציגת המחלקה (איילה אזולאי):
מאשרת את הצעת מחיר החדשה של ירון בר ,להסעת תלמידים לאונ' ת"א ולפקולטה לחקלאות ברחובות.
 1,199ש"ח לתל אביב ו  700 -ש"ח לפקולטה.
ההצעה של ירון בר כוללת מע"מ והיא גם הזולה יותר מהצעת מחיר של אחרים ,לכן אני מאשרת את
הצעת מחיר של ירון בר.
החלטות
נושא
ההחלטה
הצעה 29/17
ש'  -הסעות -
מרכז כיוונים

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

בוועדה נכחה איילה אזולאי

איילה אזולאי

04/12/2017

ניתן לקבל המלצת הגורמים
המקצועיים ולאשר ההצעה הזולה
ביותר (במחיר כולל) לפי חוות דעת
מנהל הרכש מדובר במחירים
מצויינים ,בכפוף לעמידה בכל תנאי
הפנייה ,נהלי העירייה והדיון.
אין מקום לפצל היות והמציע הזול
זכה בכל הפריטים למעט פריט אחד
בו ישנו הפרש זניח בין מחירי
המציע הזול והשני והגורמים
המקצועיים אינם מעונינים לפצל
ההתקשרות דבר המכביד ומסרבל
ההתנהלות.
יובהר כי כל תנאי המכרזים
הרלבנטים (מכרזי ההסעות
התקפים) יחולו על התקשרות זו.

סעיף  :3הצעה  97/17ר'  -וילונות מקיף י"א  -מנהל חינוך
הליך נפתח בתאריך .23/10/17 - 1810/17
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נשלחו הצעות ל  6 -ספקים:







תהילה דקורציה ועיצוב
וניציאני עיצובים
דקורציה אלברט
אביזר סנטר סחר  2002בע"מ
אריסטוקרט סבריק בע"מ
ש .לנדאו יצרני וילונות

התקבלו הצעות מ 6 -ספקים:







תהילה דקורציה ועיצוב
וניציאני עיצובים
דקורציה אלברט
אביזר סנטר סחר  2002בע"מ
אריסטוקרט סבריק בע"מ
ש .לנדאו יצרני וילונות

פתיחת הצעות נערכה בתאריך  24.10.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,מפתחו  6הצעות ,ההצעה
הזולה ביותר של תהילה דקורציה ,הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת אתי מלכא  -מנהלת מח' מינהל ולוגיסטיקה:
מאשרת את ההצעה הזולה ביותר עבור הווילונות .הספק מוכר לעירייה והמחירים סבירים.
החלטות
נושא ההחלטה

הצעה 97/17
ר'  -וילונות
מקיף י"א -
מנהל חינוך

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

בוועדה נכחה אתי מלכא  -מנהלת
מח מינהל ולוגיסטיקה
ניתן לקבל את ההצעה
המקצועיתולקבל ההצעה הזולה
ביותר בכספוף לעמידה בכל תנאי
הפנייה נהלי העירייה והדין.

אתי מלכא  -מנהל
מחלקה -מינהל
החינוך

04/12/2017

סעיף  :4הצעת  30/17ש'  -החלפת ארונות מיזוג  -מהל בית העירייה
הליך נפתח בתאריך 24/10/17 - 16/10/17
נשלחו הצעות ל  9 -ספקים:
 חאן
 רהיטי מישל חיון
 ש.ג עיצובים
 נגריית יעקב

סוג דיון :ועדת רכש מתאריך 04/12/2017 :מספר דיון 9882 :הודפס בתאריך 26/12/2017 :עמוד  4מתוך 5

-- printed by QM7control system --







נגריית רפאל
תרבות בע"מ
אופיס מארט ישראל
נגריית חדד
נגריית גור

התקבלו הצעות מ  3 -ספקים:
 רהיטי מישל חיון
 נגריית יעקב
 אופיס מארט ישראל
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  24.10.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  3הצעות ,
ההצעה הזולה ביותר של אופיס מארט ,הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת  -יונתן בן שיטרית:
מאשר את ההצעה הזולה ,הספק מוכר לעיריה המחירים הם מחירים סבירים.
החלטות
נושא ההחלטה

הצעת 30/17
ש'  -החלפת
ארונות מיזוג -
מהל בית
העירייה

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

בוועדה נכח יונתן בן שיטרית

יונתן בן שטרית -
מנהל מחלקה -בנין
העירייה

04/12/2017

ניתן לאשר את המציע הזול ביותר
בהתאם להמלצת המנהל המקצועי
ובכפוף לעמידה בכל תנאי הפנייה
נהלי העירייה והדין.

סוג דיון :ועדת רכש מתאריך 04/12/2017 :מספר דיון 9882 :הודפס בתאריך 26/12/2017 :עמוד  5מתוך 5

-- printed by QM7control system --

