ועדת רכש

טיוטה

מספר דיון10052 :
נוהל ע"י :יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח'
קניינות
תועד ע"י :ליאת אואנונו
הוקלד ע"י :ליאת אואנונו

התקיים בתאריך23/03/2017 :
מיקום הישיבה :מנהל אגף חשבות
תאריך אישור:
הודפס ע"י:

ליאת אואנונו

נושא הדיון:
ועדת רכש מס' 9

השתתפו:
נעדרו :ליאת אואנונו  -מזכירה -אגף רכש; יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות; רמי לב  -מנהל אגף -אגף
חשבות העירייה; פלורי דהן  -חשב מינהלי -חשבות מינהל תפעול; אסנת גולדמן; אבי יצחק  -סגן מנהל אגף -אגף
החופים; ניסים ביטון  -מנהל מחלקה -אגף רכש; גיל בנעים; חלי רוזנברג; איילה ביטון
מכותבים :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה

סעיף  :1הצעה מס'  24/17ר'  -מייבשי ידיים ומוצרי היגיינה  -פארק אשדוד
ים
נשלחו הצעות ל  6 -ספקים:
סופר קלין בע"מ
אביטל שיווק
דאלאס מוצרי נייר בע"מ
י .נתנאל שיווק בע"מ
יאזה מדיה
מנל
התקבלו הצעות מ  3 -ספקים:
סופר קלין בע"מ
דאלאס מוצרי נייר בע"מ
יאזה מדיה
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  20.3.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו הצעות ההצעה הזולה ביותר של ספקים שונים ניתן לפצל,
הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת (אבי יצחק )-מאשר את ההצעה הזולה הספק מוכר לעירייה והמחירים מחירים סבירים .

החלטות
נושא ההחלטה
הצעה מס'
 24/17ר' -
מייבשי ידיים
ומוצרי היגיינה -
פארק אשדוד ים

מכותבים
גיל בנעים

תוכן ההחלטה
נכח בוועדה גיל בנעים

תחילת תוקף
26/12/2017

לעניין מוצרי הגיינה  -ניתן לאשר ההצעה
בהתאם להמלצת המנהל המקצועי ,הובהר
בועדה כי ההצעה לפריטים אלו תואמת את
הדרישות במפרט ,הכל בכפוף לעמידה בכל
תנאי הפנייה ,נהלי העירייה והדין.
לעניין מייבשי ידיים הגורם המקצועי הינו גיל
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בנעים ,במסגרת הדרישות נדרש שהמוצר יהיה
אנטיבקטריאלי בבדיקת המפרטים של 3
ההצעות הזולות נמצא שאינן עומדות בדרישה זו
ורק המוצר ביקר ביותר עומד בדרישות הפנייה.
גיל הבהיר כי מחיר ההצעה היקרה סביר.
חאור באמור ,לא ניתן לקבל  3ההצעות הזולות
שאינן עומדות בתנאי הפנייה .ניתן לקבל
ההצעה היקרה (למוצר אנטיבקטריאלי כנדרש),
בכפוף לעמידה בכל תנאי הפנייה ,נהלי העיריה
והדין.

סעיף  :2הצעה מס  22/17ר'  -קסדות מגן לרוכבי אופניים  -מטה בטיחות
בדרכים
נשלחו הצעות ל  5 -ספקים:
פאוור  -בייק
אופני הבירה מצמן מירוץ
חן אופן בע"מ
ספיד בייק פרו
אופני יקיר
חד אופן
התקבלו הצעות ל  3 -ספקים:
פאוור  -בייק
חן אופן בע"מ
אופני יקיר
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  15.3.17בנוכחות יוסף וקנין ליאת אואנונו ,נפתחו  3הצעות ההצעה הזולה ביותר של חן אופן בע"מ ,הועבר
לבדיקת המח'.
חוות דעת נציג המחלקה :מקבלת את הזוכה במכרז הקסדות במחיר הנמוך ביותר וזאת בכפוף לקבלת דוגמא בפועל מכל מידה ,על מנת
לבדוק את התאמתה לצורכינו.

החלטות
נושא ההחלטה
הצעה מס
 22/17ר' -
קסדות מגן
לרוכבי אופניים -
מטה בטיחות

בדרכים

תוכן ההחלטה
נכחה בוועדה חלי רוזנברג ,איילה ביטון
ניתן לאשר ההצעה הזולה ,בכפוף לעמידה בכל
תנאי הפנייה ,נהלי העירייה והדין ,ובכפוף
לאישור החשבת (לאור הערתה בהצהרת
המזמין) ובכפוף לקבלת דוגמא בפועל מכל
מידה על מנת לוודא התאמתה לדרישות (ב -
 ,)smsיצויין כי הובהר טלפונית בועדה כי
ההבהרות הנדרשות כמפורט בכל הצהרת
המזמין סופקו לחשבת .על כל פנים נדרש אישור
החשבת בטרם התקדמות מול הזוכה.
הובהר בועדה כי המחירים המוצעים לקסדות
סבירים.

מכותבים
חלי רוזנברג,איילה
ביטון

תחילת תוקף
26/12/2017

סעיף  :3הצעה מס'  19/17ר'  -מצוף סימון חופים  -אגף חופים
נשלחו הצעות ל 4 -ספקים:
אשדוד  -ים בע"מ
פיוצר גלייד בע"מ
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בי.ג'י סרפינג בע"מ
א.מ.צ האחים מימון בע"מ
התקבלו הצעות מ  2 -ספקים:
אשדוד  -ים בע"מ
א.מ.צ האחים מימון בע"מ
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  15.3.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  2הצעות ,ההצעה הזולה ביותר של אשדוד ים ,הועבר
לבדיקת המח'
חוות דעת נציג האגף (אבי יצחק )-מקבל את ההצעה הזולה ביותר  ,המציע עומד במפרט המבוקש המחיר הוא מחיר סביר ואפילו טוב מאוד
.

החלטות
נושא ההחלטה
הצעה מס'
 19/17ר'  -מצוף
סימון חופים -
אגף חופים

תוכן ההחלטה
נכח בוועדה אבי יצחק
ניתן לאשר ההצעה הזולה ביותר בהתאם
להמלצת מנהל המחלקה המקצועית בכפוף
לעמידה בכל תנאי הפנייה ,נהלי העירייה והדין.

מכותבים
אבי יצחק  -סגן מנהל
אגף -אגף החופים

תחילת תוקף
26/12/2017

סעיף  :4הצעה מס  21/17ר'  -מכונה לסינון חול  -אגף חופים
נשלחו הצעות ל 4 -ספקים:
א.מ פיתוח ובנייה
גד-אל ציוד תברואה בע"מ
סנדמן סינון חול בע"מ
ר.ג.א אקולוגיות בע"מ
התקבלו הצעות מ  2 -ספקים:
סנדמן סינון חול בע"מ
ר.ג.א אקולוגיות בע"מ
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  20.3.17בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  2הצעות ההצעה הזולה ביותר סנדמן סינון חול בע"מ,
הועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת מנהל המח' ( -אבי יצחק)
מאשר את ההצעה הזולה ,הספק עומד בתנאי המכרז והמחיר סביר.

החלטות
נושא ההחלטה
הצעה מס
 21/17ר' -
מכונה לסינון חול
 -אגף חופים

תוכן ההחלטה
נכח בוועדה אבי יצחק
ניתן לאשר ההצעה הזולה ביותר בכפוף לעמידה
בכל תנאי הפניה ,נהלי הערייה והדין

מכותבים
אבי יצחק  -סגן מנהל
אגף -אגף החופים

תחילת תוקף
26/12/2017

סוג דיון :ועדת רכש מתאריך 26/12/2017 :מספר דיון 10052 :הודפס בתאריך 27/12/2017 :עמוד  3מתוך 3

-- printed by QM7control system --

