ועדת רכש

מאושר

מספר דיון9889 :
נוהל ע"י:יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות
תועד ע"י:ליאת אואנונו
הוקלד ע"י :ליאת אואנונו

התקיים בתאריך28/11/2017 :
מיקום הישיבה :מנהל אגף חשבות
תאריך אישור06/12/2017 :
הודפס ע"י :ליאת אואנונו

נושא הדיון
ועדת רכש 22
השתתפו :רמי לב  -מנהל אגף -אגף חשבות העירייה; אסנת גולדמן; יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח'
קניינות; יניב סהרוני  -חשב -חשבות מינהל שירותים חברתיים; חיים דנן  -מנהל מחלקה -מח' צרכנות
מים; צביקה פדר  -חשב -חשבות מינהל הנדסה ;; rikip pal-orזלמן ינקלביץ  -מנהל אגף -חינוך חרדי-
תורני; אופיר כרמי  -מנהל מחלקה -מח' פרויקטים
נעדרו :סנדרה תורג'מן  -מנהל מחלקה -מח' רישום; פלורי דהן  -חשב מינהלי -חשבות מינהל תפעול
מכותבים :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה

סעיף  :1הצעה מס  104/17ר'-מיכל אשפה פלסטיק בנפח  1100ליטר -
מנהל תפעול
פתיחת הליך 19/11/17 - 12/11/17
נשלחו הצעות ל  9 -ספקים:










דפוס אילן
חיש שירותי הדפסה וצילום בע"מ
דפוס ש.דוזלי
דפוס האחים
דפוס אביטן
דפוס ולדמן
אורדע פרינט
אמקה מוצרי נייר
חברת וולף יוסף ושות

התקבלו הצעות מ  4 -ספקים:
 דפוס האחים
 דפוס ש .דוזלי
 אמקה מוצרי נייר
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חיש שירותי הדפסה וצילום בע"מ

פתיחת הצעות נערכה בתאריך  15.11.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  4הצעות,
ההצעה הזולה ביותר של חיש שירותי הדפסה ,אך חסרים פריטים ,הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת מנהלת המחלקה  -סנדרה תורג'מן:
מאשרת לפצל בן הפריטים.
חוברת המציע זול  -דפוס האחים,
טפסים  -ההצעה המלאה והזולה  -אמקא
הספקים עומדים במפרט ,המחירים סבירים.
חוות דעת סגן מנהל אגף הגביה  -חיים דנן:
מאשר את ההצעה הזולה ביותר של חיש שירותי הדפסה.
ביצע עבורנו בעבר המחיר סביר עומד במפרט.
החלטות
נושא ההחלטה

הצעה מס
 104/17ר'-
מיכל אשפה
פלסטיק בנפח
 1100ליטר -
מנהל תפעול

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

בוועדה נכח חיים דנן

חיים דנן  -מנהל
מחלקה -מח'
צרכנות מים,סנדרה
תורג'מן  -מנהל
מחלקה -מח' רישום

05/12/2017

לעניין חוברת הארנונה  -ההצעה
הזולה ביותר של חיש  -נתנה הצעה
ל  32 -דפים ולא נתנה הצעה ל 4 -
דפים נוספים .בברור טלפוני בועדה
מול המציע אשר הבהיר כי שכח
לתת הצעה ל  4 -דפים נוספים ואין
מדובר במחיר .0
המחיר שניתן לפריט זה ע"י המציע
שנה שעברה ידוע וגם בתוספת
מחיר זה מדובר בהצעות מחיר
בהצעה הזולה ביותר אי לכך הוחלט
כי ניתן לקבל הצעה זו ,בכפוף
לעמידה בכל תנאי הפנייה ,נהלי
העיריה והדין ובכפוף להסכמת
המציע לבצוע  4דפים נוספים
במחיר הצעתו משנה שעברה.
ככל שהמציע הזול ביותר לא יסכים
לכך ,הזכייה תועבר למציע השני
בזולותו (אמקה) ובכפוף לעמידה
בכל תנאיי הפנייה נהלי העיריה
והדין.
לענין הגנים יש לקבל את המלצות
מנהלת המח' ,ניתן לפצל בן
המידעון לגנים לבן הטפסים ,הזוכה
במידעון המציע הזול ביותר בכפוף
לעמידה בכל תנאי הפנייה נהלי
העיריה והדין.
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לעניין הטפסים  -לא ניתן לפצל
באופן פנימי ,היות ונדרשת אחידות
בן הטפסים ונדרשת גרפיקה אחידה
ומדובר בפרויקט אחד ,אי לכך יש
לקבל ההצעה הזולה ביותר לטפסים
כמכלול (הצעת אמקה) בכפוף
לעמידה בכל תנאי הפניה נהלי
העיריה והדין.
יצויין כי דפוס האחים הגיש הצעה
חסרה לטפסים

סעיף  :2הצעה מספר  31/17ש'  -מתן שירותי עדכון ותחזוקה שוטפת של
מידע מילולי (אונ) וגרפי של ייעודי קרקע במערכת ייעודי הקרקע הקיימת
של מחלקת תכנון בעיריית אשדוד ,קליטת גבולות תכניות בקבצי מפות
המפתח העירוניות ,עדכון שכבת קדסטר ארצית ושרותים נוספים הקשורים
בתכנון עירוני
הליך נפתח ב 19/11/17 - 22/10/17
נשלחו הצעות ל  3 -ספקים:




פורום שרת בע"מ
קומפלוט  83בע"מ
חב' בר טכנולוגיות

התקבל הצעה :1 -


פורום שרת בע"מ

פתיחת הצעות נערכה ב  21.11.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו נפתחה הצעה  ,1הועבר לבדיקת
המח'.
חוות דעת מנהלת המח'  -ריקי פלאור
מאשרת את ההצעה ,הספק מוכר לעירייה עומד בתנאי המפרט ,המחיר סביר ומקובל.
החלטות
נושא ההחלטה

הצעה מספר
 31/17ש' -
מתן שירותי
עדכון ותחזוקה
שוטפת של
מידע מילולי
(אונ) וגרפי של
ייעודי קרקע
במערכת ייעודי

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

בוועדה נכחה ריקי פלאור.

ריקי פלאור

05/12/2017

ניתן לקבל ההמלצה המקצועית
ולאשר ההצעה בכפוף לעמידה בכל
דרישות הפנייה ,נהלי העיריה והדין.
מנהלת המח' הבהירה כי המחירים
של ההצעה סבירים.
הובהר כי על המחלקה להערך
לפתרון קבע לתיק שלאחר הצעות
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הקרקע
הקיימת של
מחלקת תכנון
בעיריית
אשדוד ,קליטת
גבולות תכניות
בקבצי מפות
המפתח
העירוניות,
עדכון שכבת
קדסטר ארצית
ושרותים
נוספים
הקשורים
בתכנון עירוני

המחיר הנ"ל ,ריקי הבהירה כי
בכוונת המח' להערך למכרז בנדון.
מדובר בהצעת יחיד לאחר
שנעשתה פנייה ל  2 -מציעים
נוספים וניתן להם זמן ארוך להגשת
הצעות.
 1המציעים משך הצעתו והשני לא
הגיש הצעה.

סעיף  :3הצעה מס'  104/17ר'  -מיכל אשפה פלסטיק בנפח  1100ליטר -
מהל תפעול
הליך נפתח בתאריך 19.11.17 - 12.11.17
נשלחו הצעות ל  6 -ספקים:







קבוצת אלון
ש.ו.ש פחטר ייבוא ושיווק ציוד בע"מ
קבוצת צרפתי
קואלה פתרונות מיחזור בע"מ
דולב
שיא אשקלון

התקבלו הצעות מ  3 -ספקים:




קבוצת אלון
ש.ו.ש פחטר ייבוא ושיווק ציוד בע"מ
דולב

פתיחת הצעות נערכה בתאריך  21.11.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  3הצעות,
ההצעה הזולה ביותר של ש.ו.ש פחטר ייבוא ושיווק ציוד בע"מ ,הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת מנהל המח'  -אופיר כרמי
 .1מחיר טוב וזול למוצר זה.
 .2חברת שוש פחטר מוכרת לנו ואין לנו טענות.
 .3המוצר עומד במפרט.
 .4ממליץ לאשר את הצעה של שוש פחטר בכפוף לאספקת מיכל אחד לבדיקה טרם הזמנת כל הכמות.
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החלטות
נושא ההחלטה

הצעה מס'
 104/17ר' -
מיכל אשפה
פלסטיק בנפח
 1100ליטר -
מהל תפעול

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

בוועדה נכח מנהל המח' אופיר כרמי

אופיר כרמי  -מנהל
מחלקה -מח'
פרויקטים

05/12/2017

אופיר הבהיר כי ההסברים של
הספק הזול ביותר אינן משמעותיות
כמו כן ,יבדק האם יש עדיפות ליצרן
מקומי ולאחר מכן תתקבל החלטה.

סעיף  :4הצעה מספר  8/17פ'  -ציוד מדעי למעבדות  -חינוך חרדי
הליך נפתח ב 21.11.17 - 16.11.17
נשלחו הצעות ל  3 -ספקים:




ש.רובינשטיין ציוד מדעי בע"מ
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  26.11.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  3הצעות ההצעה
הזולה ביותר של ש .רובינשטיין ,הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת מנהל המחלקה  -זלמן ינקלביץ:
בהמשך לוועדת רכש שהתבצע ותוספת הדרישות ,ממליץ לקבל את ההצעה הזולה של חב' ש.
רובינשטיין.
החלטות
נושא ההחלטה

הצעה מספר
 8/17פ'  -ציוד
מדעי למעבדות
 -חינוך חרדי

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

בוועדה נכח מנהל המח' זלמן
ינקלביץ

זלמן ינקלביץ -
מנהל אגף -חינוך
חרדי -תורני

05/12/2017

ניתן לקבל את חוות הדעת ולאשר
ההצעה הזולה בכפוף לעמידה בכל
תנאי הפנייה נהלי העיריה והדין.
מנהל האגף הבהיר כי מחירי
ההצעה סבירים.
כך מנהל מח' רכש הבהיר כי לגבי
פריטים ספציפים ועל פי הצורך
יפעל מול הספק להוזלת המחירים
לאחר הזכייה.
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