ועדת רכש

טיוטה

מספר דיון10324 :
נוהל ע"י:יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות

אואנונו
תועד ע"י:ליאת

אואנונו
הוקלד ע"י :ליאת

התקיים בתאריך28/01/2018 :
מיקום הישיבה :מנהל אגף חשבות
תאריך אישור:
הודפס ע"י :ליאת אואנונו

נושא הדיון:
ועדת רכש מס' 1
השתתפו :ליאת אואנונו  -מזכירה -אגף רכש; רמי לב  -מנהל אגף -אגף חשבות העירייה; אסנת גולדמן; יוסף וקנין
 מנהל מחלקה -מח' קניינות; חיים מלכה; יניב סהרוני  -חשב -חשבות מינהל שירותים חברתיים; יהודית אבודרהם מנהל מחלקה -אגף המחשובנעדרו :יוסי בן סימון  -מנהל אגף -אגף המחשוב; שוש שאול  -חשב מינהלי -חשבות מינהל כללי
מכותבים :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה

סעיף  :1הצעה  01/18ר '-אספקת צבעים עבור עיריית אשדוד
נשלחו הצעות ל 9 -ספקים:
בדק בית ויזגאן
מרגלית אספקה טכנית  96בע"מ
ג.א.א .חומרי בניין ואינסטלציה  97בע"מ
כל מתכת מדן
שעל סנטר ( )2001בע"מ
גשר סנטר בע"מ
יהב יסודות הבנייה
מסמר העיר בע"מ
הום סנטר בעמ
מעודד צבעים ודקורציה  2004בע"מ
התקבלו הצעות מ 5-ספקים :
בדק בית ויזגאן
ג.א.א .חומרי בניין ואינסטלציה  97בע"מ
מסמר העיר בע"מ
הום סנטר בעמ
מעודד צבעים ודקורציה  2004בע"מ
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  15.01.18בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  5הצעות ,ההצעה הזולה
ביותר של מעודד צבעים .
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חוות מנהל מח' קניינות (יוסף וקנין )-הספק מוכר ונותן שירות טוב המחירים סבירים וטובים למחירי השוק
החלטות
נושא ההחלטה
הצעה - 01/18
אספקת צבעים
עבור עיריית

אשדוד

תוכן ההחלטה
ניתן לאשר ההמלצה המקצועית ולקבל
ההצעה הזולה ביותר בכפוף לעמידה
בכל תנאי הפנייה  ,נהלי העירייה והדין
.

מכותבים
יוסף וקנין  -מנהל
מחלקה -מח' קניינות

תחילת תוקף
28/01/2018

יובהר כי לטענת הספק הזול אין מחירון
לנירלט ולכן לא ניתנה הצעה לנירלט .
מכיוון שס' זה אינו לשקלול ניתן לקבל
ההצעה למרות זאת .כמו כן  ,הבהירה
מזכירת המח' כי שני ספקים הבהירו כי
לנירלט אין מחירון ומנהל המח' הבהיר
כי נושא זה פחות חשוב לו ממחירי
טמבור .
בנוסף יש לודא שהזוכה חתום על כל
תנאי הפנייה במלואם טרם התקשרות
ויובהר כי ההיקף הכספי הכולל של
ההתקשרות לא יעלה על ההיקף
הפטור ממכרז .

סעיף  :2הצעה  02/18ר' -דלפקים  +משטחי עבודה -בה"ס מפתן
נשלחו הצעות ל 9-ספקים:
ברוני גז
ניראל
נירומטל
גסטרוליין פופקורניה בע"מ
קיטשן ליין
מדיליין (דורון) יבוא ושיווק בע"מ
פלבם מטבחים
קירוסקאי
ניגא שף
התקבלו הצעות מ 2 -ספקים :
ברוני גז בע"מ
נירומטל
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  15.01.18בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו  ,נפתחו  2הצעות ,ההצעה הזולה
ביותר של ברוני גז בע"מ .
חוות דעת מנהל המח' (חיים מלכה )-ניתן לאשר את ההצעה הזולה ביותר של ברוני גז  ,לא ניתן לפצל בין
הפריטים ,המחיר הוא מחיר סביר .
החלטות
נושא ההחלטה

תוכן ההחלטה

מכותבים

תחילת תוקף
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הצעה  02/18ר'
דלפקים +משטחי עבודה -
בה"ס מפתן

בועדה נכח חיים מלכה

חיים מלכה

28/01/2018

ניתן לקבל ההמלצה המקצועית ולאשר
ההצעה הזולה ביותר בכפוף לעמידה
בכל תנאיי הפנייה נהלי העירייה והדין .

סעיף  :3הצעה  35/17ש' -מתן שירות בקרת עלויות תקשורת עבור עיריית
אשדוד
נשלחו הצעות ל 5-ספקים :
טאצ'קום
סנסקום ייעוץ וניהול פרויקטים בע"מ
אדג'ו תוכנה בע"מ
אדויסטק
אדוויס אלקטרוניקה בע"מ
התקבלו הצעות מ 4-ספקים :
טאצ'קום
סנסקום ייעוץ וניהול פרויקטים בע"מ
אדג'ו תוכנה בע"מ
אדויסטק
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  07.01.18בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו נפתחו  4הצעות ההצעה הזולה ביותר
של סנסקום ייעוץ וניהול פרויקטים בע"מ
חוות דעת מנהל האגף (יוסי בן סימון )-ההצעה הזולה ביותר הינה של חברת סנסקום החברה ידועה בבקרת
עלויות תקשורת  .החברה נותנת שירות לכל משרדי ממשלה ממליץ על הצעת החברה כהצעה זוכה
החלטות
נושא ההחלטה
הצעה  35/17ש'
מתן שירותבקרת עלויות
תקשורת עבור
עיריית אשדוד

תוכן ההחלטה
בועדה נכחה יהודית אבודרהם
ניתן לקבל ההמלצה המקצועית של
המחלקה לאחר שהובהר בועדה ע"י
הנציגה המקצועית שמחירי ההצעה
הזולה סבירים ביותר הכל בכפוף
לעמידה בכל תנאיי הפנייה  ,נהלי
העירייה והדין  ,בכפוף לאישור החשב .

מכותבים
יהודית אבודרהם -
מנהל מחלקה -אגף
המחשוב

תחילת תוקף
29/01/2018
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