ועדת רכש

מאושר

מספר דיון9910 :
נוהל ע"י:יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות
תועד ע"י:ליאת אואנונו
הוקלד ע"י :ליאת אואנונו

התקיים בתאריך15/11/2017 :
מיקום הישיבה :מנהל אגף חשבות
תאריך אישור07/12/2017 :
הודפס ע"י :ליאת אואנונו

נושא הדיון
ועדת רכש מס' 21
השתתפו :ליאת אואנונו  -מזכירה -אגף רכש; רמי לב  -מנהל אגף -אגף חשבות העירייה; אסנת גולדמן;
יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות; זלמן ינקלביץ  -מנהל אגף -חינוך חרדי -תורני; חיים מלכה; יניב
סהרוני  -חשב -חשבות מינהל שירותים חברתיים
נעדרו :טלי מימון; אתי מלכא  -מנהל מחלקה -מינהל החינוך
מכותבים :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה

סעיף  :1הצעה  98/17ר'-תנור לשריפת קרמיקה  +מרדד  -מח' חינוך מיוחד 
פתיחת הליך . 31.10.17 -26.10.17
נשלחו הצעות ל 5-ספקים :
 גרין גלאס
 משה מקור החומר
 אלקטרוטרם
 קרמיקון גמא
 אברהם תנורים
התקבלו הצעות מ 2-ספקים :
 קרמיקון גמא
 אברהם תנורים
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  .05.11.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו נפתחו  3הצעות  .ההצעה
הזולה ביותר מתפצלת בין הספקים ,
חוות דעת מנהל המח' (טלי מימון )-מאשרת לפצל את הדרישה בין הספקים  ,מאשרת את ההצעות
הזולות המחירים הם מחירים סבירים .
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החלטות
נושא ההחלטה

הצעה 98/17
ר'-תנור
לשריפת
קרמיקה +
מרדד  -מח'
חינוך מיוחד

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

ניתן לאשר את המלצות המח'
המקצועית ולפצל ההצעה בתנור -
הזוכה בעל ההצעה הזולה ביותר
ובמרדד הזוכה הינו המציע היחיד
שנתן הצעה לפריט זה הכל בפוף
לעמידה בכל תנאי הפנייה  ,נהלי
העירייה והדין ובכפוף לעמידה בכל
תנאי הפנייה  ,נהלי העירייה והדין .

טלי מימון  -מנהל
מחלקה -חינוך
מיוחד

07/12/2017

סעיף  :2הצעה  99/17ר' -מיטה סיעודית -מנהל רווחה
פתיחת הליך . 07.11-17- 01.11.17
נשלחו הצעות ל 8-ספקים :
 שיקומית בע"מ
 אורטופדיקה שטיינר
 שטיינר
 מדטכניקה בע"מ
 סביון תעשיות בע"מ
התקבלה הצעה: 1
 סביון תעשיות בע"מ
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  07.11.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו  ,נפתחה הצעה  1סביון
תעשיות .
חוות דעת נציג המח' (חיים מלכה ) -מאשר את ההצעה הזולה והיחידה המחיר הוא מחיר סביר והספק
עומד בתנאי המפרט
החלטות
נושא ההחלטה

הצעה 99/17
ר' -מיטה
סיעודית -מנהל
רווחה

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

בועדה נכח שמעון לסרי

שמעון לסרי  -מנהל
אגף-
לוגיסטיקה,חיים
מלכה

07/12/2017

ניתן לאשר ההצעה בהתאם
להמלצת המנהל המקצועי  ,נהלי
העירייה והדין (המחירים זולים מן
המחירים שהוצעו ע"י המציע בעבר
)

סעיף  :3הצעה  95/17ר' -ציוד מדעי למעבדות -חינוך חרדי
פתיחת הליך . 31.10.17- 19.10.17:
נשלחו הצעות ל 3 -ספקים :
 ש .רובינשטיין ציוד מדעי בע"מ.
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דלילה הדרכה וציוד בע"מ.
כרמי אינטרלב בע"מ

התקבלו הצעות מ 3 -ספקים :
 ש .רובינשטיין ציוד מדעי בע"מ.
 דלילה הדרכה וציוד בע"מ.
 כרמי אינטרלב בע"מ
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  .05.1181בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו  ,נפתחו  3הצעות  ,ההצעה
הזולה ביותר של כרמי אינטרלב בע"מ  ,אך חסרים פרטים רבים .
חוות דעת מנהל האגף (זלמן ינקלביץ )-ממליץ לא לפצל את ההזמנה  ,עקב קושי בהתנהלות במצב זה
מול הספקים נבדקו ההצעות  ,עלה כי אע"פ שנראה שכרמי אינטרלב הזול ביותר יש חוסר רב של מוצרים
שלא ניתן עליהם מחיר  ,בשקלול המוצרים אלו הזול ביותר הוא ש.רובנשטיין ממליץ לקבל את הצעתו.
החלטות
נושא ההחלטה

הצעה 95/17
ר' -ציוד מדעי
למעבדות -
חינוך חרדי

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

בועדה נכח זלמן ינקלביץ

זלמן ינקלביץ -
מנהל אגף -חינוך
חרדי -תורני

07/12/2017

ניתן לקבל ההצעה הזולה ביותר
(במחיר הכולל ) ובהתאם למנגנון
שנקבע במכרז הפול (כאשר יש 2
הצעות שלמות  ,תבחר ההצעה
הזולה המלאה).
מעבר לכך יצויין כי ההצעה החלקית
שהוגשה אינה זולה בהשוואה
להצעות האחרות כי לאחר ניטרול
הפריטים החסרים על ההתקשרות
יחולו תנאי המכרז הכל בכפוף
לעמידה בכל תנאי הפנייה נהלי
העירייה והדין
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