טיוטה

התקיים בתאריך11/02/2018 :
מיקום הישיבה :מנהל אגף חשבות
תאריך אישור:
הודפס ע"י :ליאת אואנונו

מספר דיון10495 :
נוהל ע"י:ליאת אואנונו
תועד ע"י:
הוקלד ע"י :ליאת אואנונו

נושא הדיון:
ועדת רכש מס' 2
השתתפו:
נעדרו :ליאת אואנונו  -מזכירה -אגף רכש; רמי לב  -מנהל אגף -אגף חשבות העירייה; אסנת גולדמן  -לשכה
משפטית; יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות; שוש שאול  -חשב מינהלי -חשבות מינהל כללי; אבי יצחק  -סגן
מנהל אגף -אגף החופים; יניב סהרוני  -חשב -חשבות מינהל שירותים חברתיים; חיים מלכה ; אמנון לוי  -מנהל
מחלקה -משק ורכב

מכותבים:

סעיף  :1הצעה מס'  04/18ר' -אספקת חומרי בניין 
הליך נפתח בתאריך 15/1/2018

נשלחו הצעות ל  9 -ספקים:










בדק בית ויזגאן
ש.ש צנרת דרום חברה למסחר בע"מ
מרגלית אספקה טכנית  96בע"מ
ג.א.א חומרי בניין ואינסטלציה  97בע"מ
שעל סנטר בע"מ
יהב יסודות הבנייה
מסמר העיר בע"מ
הום סנטר בע"מ
ברוש מסחר בברזל בע"מ

התקבלו הצעות מ  5 -ספקים:



בדק בית ויזגאן
ש.ש צנרת דרום חברה למסחר בע"מ
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ג.א.א חומרי בניין ואינסטלציה  97בע"מ
יהב יסודות הבנייה
מסמר העיר בע"מ

חוות דעת מנהל מח קניינות (יוסף וקנין )-מבחינת ההצעות לפריטים עולה כיהספק מסמר העיר כתוצאה הכללית
הינו הזול ביותר והספק הינו ספק טוב בפריטים שהספק איננו זול יש לפנות להבהרות ולתיקון מחיר או הוספת
הנחה
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  7.2.18בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  5הצעות  ,ההצעה הזולה ביותר
של מסמר העיר.
החלטות
נושא ההחלטה
הצעה מס'
 04/18ר' -
אספקת חומרי
בניין

תוכן ההחלטה
ניתן לקבל את ההמלצה המקצועית
ולקבל ההצעה הזולה .
ביותר סך כהצעה הזוכה (כפי
שהוגדרה בהליך הפנייה )יחד עם זאת
לאחר הזכייה  ,מנהל מח' רכש ינהל
מו"מ מול המציע בנסיון להוזיל פריטים
ספציפים אשר מחיריהם יקרים באופן
יחסי להצעות מחירים אחרות .

מכותבים
יוסף וקנין  -מנהל
מחלקה -מח' קניינות

תחילת תוקף
21/02/2018

סעיף  :2הצעה  08/18ר' -אופניים חשמליות-מח' רכב
נשלחו הצעות ל 9 -ספקים :
 מוטו הייטק בע"מ
 פאוור-בייק
 אופני הבירה מצמן מירוץ
 פרידמן בע"מ
 חן אופן
 ספיד בייק פרו
 אופני יקיר
 גריין בייק -יבוא ושיווק רכב חשמלי בע"מ
התקבלו הצעות מ 4 -ספקים :
 אופני הבירה מצמן מירוץ
 פרידמן בע"מ
 אופני יקיר
 גריין בייק -יבוא ושיווק רכב חשמלי בע"מ
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  07.02.18בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו נפתחו  4הצעות  ,ההצעה הזולה
ביותר של גריין בייק-יבוא ושיווק רכב חשמלי בע"מ.
חוות דעת נציג המח' (אמנון לוי )-ממליץ לאשר את הספק הזול ביותר בייק גריין עמוד בתנאי המפרט האופניים
נבדקו ועומדות בדרישה המחיר סביר על פי השוק .
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החלטות
נושא ההחלטה
הצעה  08/18ר'
אופנייםחשמליות-מח'

רכב

תוכן ההחלטה
בועדה נכח אמנון לוי

מכותבים
אמנון לוי  -מנהל
מחלקה -משק ורכב

תחילת תוקף
21/02/2018

ניתן לקבל ההמלצה המקצועית ולקבל
ההצעה הזולה ביתור בכפוף לעמידה
בכל תנאי הפנייה  ,נהלי העירייה והדין
 ,ההיקף הכספי של ההתקשרות
וההחלטה הינם בהתאם ובכפוף
לאישור החשבת

סעיף  :3הצעה  03/18ר' -אספקת ציוד חשמל עבור עיריית אשדוד
נשלחו הצעות ל 8-ספקים :
 בדק בית ויזגאן
 ארכה בעמ
 כץ זינגר  90בעמ
 חשמל ישיר אשדוד בעמ
 הום סנטר בעמ
 שיווק חשמל אשדוד
 אלקיים שיווק בע"מ
 שיר תאורה בע"מ
התקבלו הצעות מ 5 -ספקים :
 בדק בית ויזגאן
 ארכה בעמ
 כץ זינגר  90בעמ
 חשמל ישיר אשדוד בעמ
 הום סנטר בעמ
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  25.01.18בנוכחות ניסים ביטון וליאת אואנונו  ,נפתחו  5הצעות ההצעה הזולה
ביותר של ארכה בע"מ .
חוות דעת מנהל מח' קניינות (יוסף וקנין )-הספק מוכר ונותן שירות טוב המחירים סבירים +
החלטות
נושא ההחלטה תוכן ההחלטה
הצעה  03/18ר' -ניתן לקבל את ההמלצה המקצועית
ולאשר ההצעה הזולה ביותר בכפוף
אספקת ציוד
לעמידה בכל תנאי הפנייה נהלי
חשמל עבור
העירייה והדין
עיריית אשדוד

מכותבים
יוסף וקנין  -מנהל
מחלקה -מח' קניינות

תחילת תוקף
21/02/2018

סעיף  :4סורקים למחשב דגם  - AVISION AV 176U AD 125Sמנהל רווחה 
נשלחו הצעות ל 9-ספקים :
 אלפא מסופים ומדפסות בעמ
 מטריקס אינטגרציה ותשתיות
 אלידור אלפיים בע"מ
 נס-מטח בע"מ
 ספ ספמארט פרינט בע
 גט קופי
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וואן שילוב מערכות בע"מ
מחשבים ולומדה
זיפקום תקשורת

התקבלו הצעות מ 7 -ספקים :
 אלפא מסופים ומדפסות בעמ
 מטריקס אינטגרציה ותשתיות
 אלידור אלפיים בע"מ
 מחשבים ולומדה
 זיפקום תקשורת
 גט קופי
 ספ ספמארט פרינט בע
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  29.01.18בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו  ,נפתחו  7הצעות ההצעה הזולה
ביותר מטריקס איטגרציה ותשתיות .
חוות דעת נציג המח' (חיים מלכה ) -ניתן לקבל ההצעה הזולה של מטריקס המחיר סביר .
החלטות
נושא ההחלטה
סורקים למחשב
דגם AVISION
AV 176U AD
 - 125Sמנהל
רווחה

תוכן ההחלטה
בוועדה נכח חיים מלכה

מכותבים
חיים מלכה

תחילת תוקף
22/02/2018

ניתן לקבל ההצעה הזולה ביותר
בהתאם להמלצת המנהל המקצועי
בכפוף לעמידה בכל נהלי העירייה ,
תנאי הפנייה והדין .
לעניין הערות הספק  :אין לקבל
ההערה לעניין הצמדה לשער הדולר
ההערות האחרות הכלולות בהצעת
מטריקס תואמת את תנאי הפנייה .

–
סעיף  :5הצעה  32/17ש' 
שירות של ביצוע בדיקות רפואיות תקופתיות למצילים עובדי אגף החופים
בעיריית אשדוד
נשלחו הצעות ל 3 -ספקים :
 מדיטון רשת מרכזים רפואים
 שמר שירותי מבדקים רפואיים בע"מ
 קרן מחקרים רפואיים ,פיתוח תשתית ושרותי בריאות  -ליד המרכז הרפואי אסף הרופא
התקבלו הצעות מ 3-ספקים :
 מדיטון רשת מרכזים רפואים
 שמר שירותי מבדקים רפואיים בע"מ
 קרן מחקרים רפואיים ,פיתוח תשתית ושרותי בריאות  -ליד המרכז הרפואי אסף הרופא
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  02.01.18בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  3הצעות ההצעה הזולה ביותר
של קרן מחקרים רפואיים ,פיתוח תשתית ושרותי בריאות  -ליד המרכז הרפואי אסף הרופא
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החלטות
נושא ההחלטה
הצעה  32/17ש'
שירות שלביצוע בדיקות
רפואיות
תקופתיות
למצילים עובדי
אגף החופים
בעיריית אשדוד

תוכן ההחלטה
בועדה נכח אבי יצחק

מכותבים
אבי יצחק  -סגן מנהל
אגף -אגף החופים

תחילת תוקף
22/02/2018

לא ניתן לקבל את ההצעה הזולה ביותר
במסגרת הליך הרכש לאור אי הסכמת
המחלקה לחתום על הסכם
ההתקשרות הסטנדרטי לאור הפערים
הכספים בין הצעה זו להצעה הבאה
בתור הוחלט לא לקבל אף הצעה מכח
הליך הרכש יחד עם זאת  ,היות
וההיקף הכספי של ההתקשרות הנ"ל
היינו מתחת להיקף הכספי המצריך
ועדת רכש המחלקה תפעל באופן ישיר
לבחירת הזכיין למתן השירותים .

סעיף  :6הצעה  112/17ר' -תאורת חירום +טרנזיסטור -מנהל רווחה.
התקבלו הצעות מ 6 -ספקים :
 סוכנויות הדי
 מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ
 סי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ
 גלטקס
 טרקלין מערכות בע"מ
 הום סנטר בעמ
התקבלו הצעות מ 3-ספקים :
 גלטקס
 הום סנטר
 סי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  15.01.18בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו  ,נפתחו  3הצעות ההצעה הזולה
ביותר של גלטקס .
חוות דעת נציג המח' (חיים מלכה ) -ניתן לקבל את ההצעה הזולה יש להכניס את העלות השנאי בתוך הערכה
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החלטות
נושא ההחלטה
הצעה 112/17
ר' -תאורת
חירום
+טרנזיסטור-
מנהל רווחה.

תוכן ההחלטה
בועדה נכח חיים מלכה

מכותבים
חיים מלכה

תחילת תוקף
25/02/2018

לעניין תאורת חירום  ,ניתן לאשר
ההצעה הזולה ביותר העמודת בכל
תנאי הפנייה  ,נהלי העירייה והדין .
ככל שהמציע הזול ביותר יבהיר כי היינו
חוזר בו מהצעתו לפריט ויבהיר זאת
בכתב  ,יש לצאת להצעות חוזרות
לאחר פערי המחירים הגבוהיים בין
המציעים .
לעניין טרנזיסטור -ההצעה הזולה
ביותר אינה עומדת בתנאי הפנייה
(אינה כוללת שמאי )ולא ניתן לקבלה
לעניין ההצעה השנייה בזולותה המציע
חזר בו מהצעתו לעניין ההצעה
השלישית עמדת המחק הינה כי מחירי
ההצעה גבוהים  ,והמוצר הינו קטן ולא
נוח לשימוש האוכלוסיה הקשישים
(לשימושה הוא מיועד )
לאור האמור הוחלט לצאת להצעות
חוזרות לפריט זה.
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