ועדת רכש

מאושר

מספר דיון9940 :
נוהל ע"י :יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות
תועד ע"י:ליאת אואנונו
הוקלד ע"י :ליאת אואנונו

התקיים בתאריך12/12/2017 :
מיקום הישיבה :מנהל אגף חשבות
תאריך אישור13/12/2017 :
הודפס ע"י :ליאת אואנונו

נושא הדיון
ועדת רכש מס 23
השתתפו :ליאת אואנונו  -מזכירה -אגף רכש; רמי לב  -מנהל אגף -אגף חשבות העירייה; אסנת גולדמן;
יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות; יניב סהרוני  -חשב -חשבות מינהל שירותים חברתיים; אופיר
כרמי  -מנהל מחלקה -מח' פרויקטים; שמעון לסרי  -מנהל אגף -לוגיסטיקה
נעדרו :אתי מלכא  -מנהל מחלקה -מינהל החינוך ;; neta levיוסי אנטבי; פלורי דהן  -חשב מינהלי -חשבות
מינהל תפעול; חיים מלכה; צביקה קוזוקרו  -מנהל מחלקה -מח' פינוי אשפה
מכותבים :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה

סעיף  :1הצעה  105/17ר'  -סירת עבודה וציוד דייגים נלווה  -מנהל תפעול
הליך נפתח בתאריך 23.11.17 - 15.11.17
נשלחו הצעות ל  7 -ספקים:








אשדוד  -ים בע"מ
קשר ימי בע"מ
סי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ
טופ ספיד
סופר שיא
מספנת אחים חמאדי
אמביל  -ים בע"מ

התקבלו הצעות מ  2 -ספקים:



סי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ
אשדוד  -ים בע"מ

פתיחת הצעות נערכה ב  27.11.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו  ,נפתחו  2הצעות  ,ההצעות
מתחלקות בין הספקים הועבר לבדיקת המח'.
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חוות דעת ס/מנהל אגף מוקד עירוני יוסי ענטבי
מאשר את ההצעה הזולה ביותר ,שני הספקים מוכרים לעירייה והמחירים סבירים ביחס למחירים בשוק.
החלטות
נושא ההחלטה

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

הצעה 105/17
ר'  -סירת
עבודה וציוד
דייגים נלווה -
מנהל תפעול

בוועדה נכח אבי בן ארי

יוסי אנטבי

13/12/2017

ניתן לאשר בהמלצת המנהל
המקצועי ולקבל ההצעות הזולות פר
פריט ובכפוף לעמידה בכל תנאי
הפנייה ,נהלי העירייה והדין ובכפוף
לאישור החשבת.
מזכירת הרכש הבהירה כי קיימים
לפחות  2ספקים להם כל הציוד
נשוא הפנייה.

סעיף  :2הצעה  109/17ר'  -שילוט טמוני קרקע  -מהל תפעול
הליך נפתח בתאריך 29.11.17 - 23.11.17
נשלחו הצעות ל  8 -ספקים:









מישל שלטים
מגוון מערכות שילוט בע"מ
ד.פ המרכז הישראלי לשילוט בע"מ
ענטבי את אניגר
טרידי פוינט
שלטי אשדוד
נוף שלטים 57
בארי שלטים

התקבלו הצעות מ  -ספק :1


טרידי פוינט

פתיחת הצעות נערכה בתאריך  5.12.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחה הצעה  1של טרידי
פוינט ,הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת מנהל מח' פרוייקטים אופיר כרמי
אני ממליץ לקבל את ההצעה הזולה של חברת טרידי פוינט ,הספק מוכר לי ואין לנו טענות לגביו,
ממליץ לאשר אותו בכפוף לאספקת שלט אחד לדוגמא לפי מפרט העירייה.
החלטות
נושא ההחלטה

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף
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הצעה 109/17
ר'  -שילוט
טמוני קרקע -
מהל תפעול

בוועדה נכח אופיר כרמי
ניתן לאשר ההצעה בהתאם
להמלצת המנהל המקצועי בכפוף
לעמידה בכל תנאי הפנייה נהלי
הערייה והדין והמצאת שלט אחד
לדוגמא לפי מפרט העירייה.
הובהר כי נקבע שולחן עגול ב 2018
לקידום מרכז לשלטים מסוגים אלה,
בכפוף לאישור החשבת.
מזכירת הרכש הבהירה כי ההיקף
הכספי של פנייה זו הינו עד מלוא
ההיקף הפטור ולא היו רכישת
קודמות בהקפים אלה.

אופיר כרמי  -מנהל
מחלקה -מח'
פרויקטים

13/12/2017

סעיף  :3הצעה  110/17ר'  -אספקה של ציוד גזים עבור מרפאת שיניים -
מנהל רווחה
הליך נפתח בתאריך 6.12.17 - 27.11.17
נשלחו הצעות ל  3 -ספקים:




מדיטק מערכות צנרת בע"מ
אוריין פרויקטים בע"מ
מדיקו 2000

התקבלו הצעות מ  3 -ספקים:




מדיטק מערכות צנרת בע"מ
אוריין פרויקטים בע"מ
מדיקו 2000

פתיחת הצעות נערכה בתאריך  6.12.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו נפתחו  3הצעות ההצעה
הזולה ביותר של מדיטק מערכות הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת נציג המחלקה:
ניתן לקבל את ההצעה הזולה של מדיטק ,המחיר הוא סביר.
החלטות
נושא ההחלטה

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

הצעה 110/17
ר'  -אספקה
של ציוד גזים
עבור מרפאת
שיניים  -מנהל
רווחה


בועדה נכח שמעון לסרי

שמעון לסרי  -מנהל
אגף -לוגיסטיקה

13/12/2017

ניתן לקבל ההמלצה המקצועית
ולאשר הצעה הזולה בכפוף לעמידה
בכל תנאי הפנייה  ,נהלי העירייה
והדין ועמידה בכל דרישת המפרט
לרבות בדיקת הציוד בטרם אישורו ,
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לרבות לעניין עמידה בכל תנאי
תקינות ונהלי  01-6מערכת גזים
רפואים משרד הבריאות 2016
הצעת המחיר הזוכה הינה לרבות
הובלהאספקה והתקנה עפ' המפרט
המצורף  ,בכפוף לאישור החשבת

סעיף  :4הצעה מס  33/17ש'  -אספקת שירותי אינטרנט לגני ילדים  -מח'
חינוך
הליך נפתח בתאריך 27.11.17 - 19.11.17
נשלחו הצעות ל  4 -ספקים:





בזק בינלאומי בע"מ
 013נטויזין בע"מ
אינטרנט רימון ישראל  2009בע"מ
אינטרנט זהב

התקבלו הצעות מ  2ספקים:



בזק בינלאומי בע"מ
אינטרנט זהב

פתיחת הצעות נערכה בתאריך  27.11.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו נפתחו  2הצעות ,ההצעה
הזולה ביותר של בזק בינלאומי  ,הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת נציגת המחלקה  -נטע לב
אנו מקבלים את ההצעה הזולה ביותר .הספק מוכר בשוק כספק טוב .המחירים סבירים ואף זולים
החלטות
נושא ההחלטה

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף

הצעה מס
 33/17ש' -
אספקת שירותי
אינטרנט לגני
ילדים  -מח'
חינוך


בוועדה נכחה נטע לב

נטע לב

13/12/2017

ניתן לקבל המלצת המחלקה ולאשר
את ההצעה הזולה בכפוף לעמידה
בכל תנאי הפנייה ,נהלי הערייה
והדין ובכפוף להמצאת הסכם
ומפרט חתומים כנדרש ,ובכפוף
לאישור החשבת.
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