ועדת רכש
מספר דיון:
נוהל ע"י :יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות
תועד ע"י :אריאלה ברמכר
הוקלד ע"י :אריאלה ברמכר
3661

סימוכין:
התקיים בתאריך:
מיקום הישיבה:
תאריך אישור:
הדפס ע"י:

10:31 30/03/2014

מנהל אגף החשבות
03/04/2014

ליאת אואנונו

נושא הדיון:
ועדת רכש מספר  - 3כולל פרוטוקולים מקוריים

משתתפים:
חיצוניים

השתתפו - :יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות,רמי לב  -מנהל אגף -אגף חשבות העירייה,אסנת גולדמן,שוש שאול
חשב מינהלי -אגף התקציבים,פלורי דהן  -חשב מינהלי -אגף התקציבים,אריאלה ברמכר
מכותבים :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה

סעיף

1

הצעה  12/14ר'  -קלסרים לארכיב פיקוח בנייה

נשלחו הצעות ל 4-ספקים.
תרבות בעמ
·
מטרו מוצרי נייר קרטון ודפוס בעמ
·
המעין א.מ שיווק ציוד משרדי בעמ
·
לאוטמן רימון יבוא ושיווק בעמ
·
התקבלו הצעות מ 2-ספקים
מטרו מוצרי נייר קרטון ודפוס בעמ
·
לאוטמן רימון יבוא ושיווק בעמ
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  25.3.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף ווקנין ואריאלה ברמכר .נפתחו  2הצעות .הזולה ביותר
של מטרו מוצרי נייר.
חוות דעת מנהל האגף )עמית גופר( -ממליץ לקבל את ההצעה הזולה .נראה כי המחיר סביר.

ID

החלטות

3488

ת.תוקף
01/04/2014

בוועדה נכח עמית גופר.
לקבוע כזוכה את המציע הזול ביותר בכפוף להמצאת רישיון עסק תוך פרק זמן קצר וסביר,
לפי הצרכים המקצועיים של המחלקה.
ככל שלא יימצא רישיון עסק כנדרש לעיל תתבצע פנייה לקבלת הצעות חוזרות להליך זה.
בפנייה החוזרת תפנה המחלקה גם לחב' המשקם.

סעיף

2

הצעה  08/14ר'  -וילונות לבניין העירייה -מנהל בניין העירייה

נשלחו בקשות ל 5 -ספקים
ונציאני עיצובים
·
עולם השטיח והדקורציה
·
רקוטקס בעמ
·
תהילה דקורציה ועיצוב
·
תובל יצרני וילונות ודלתות בעמ
·
התקבלו  3הצעות מחיר
הדפס בתאריך09/11/2015 :
דיון :ועדת רכש
ונציאני עיצובים
סוג ·
רקוטקס בעמ
·
תובל יצרני וילונות ודלתות בעמ
·

מתאריך30/03/201 :
4

מספר דיון3661 :

פתיחת הצעות נערכה בתאריך  25.03.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף ווקנין ואריאלה ברמכר .נפתחו  3הצעות .הזולה
בכללותה של תובל .מועבר לבדיקת המח' אם ניתן לפצל פריטים )פריט א -רקוטקס ,פריטים ב+ג -תובל ,פריט ד-
ונציאני(.

עמודים1/3 :

נשלחו בקשות ל 5 -ספקים
ונציאני עיצובים
·
עולם השטיח והדקורציה
·
רקוטקס בעמ
·
תהילה דקורציה ועיצוב
·
תובל יצרני וילונות ודלתות בעמ
·
התקבלו  3הצעות מחיר
ונציאני עיצובים
·
רקוטקס בעמ
·
תובל יצרני וילונות ודלתות בעמ
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  25.03.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף ווקנין ואריאלה ברמכר .נפתחו  3הצעות .הזולה
בכללותה של תובל .מועבר לבדיקת המח' אם ניתן לפצל פריטים )פריט א -רקוטקס ,פריטים ב+ג -תובל ,פריט ד-
ונציאני(.
חוות דעת מנהל מח' )איתמר רז( -המחירים טובים וזולים .ממליץ לקבל את תובל כספק בתנאי שישווה מחיר עם
רקוטקס וגם שימציא פרופיל חברה שאינה מוכרת או לשיחת היכרות .בתנאים אלה ממליץ עליו כזוכה.

ID

החלטות

3489

ת.תוקף
01/04/2014

בוועדה נכח איתמר רז.
יש לקבל את הצעת המציע הזול ביותר בכפוף לעמידתו בכל תנאי הפנייה ,נהלי העירייה
והדין.
הקניין ינסה להוריד את מחיר הצעתו של הזוכה בפריט א' ולהשוות אותו למחיר הזול ביותר
שניתן על ידי המציעים לפריט זה.

סעיף

3

הצעה  11/14ר'  -תאורת עין החתולעבור האמפי פארק

נשלחו בקשות ל 5-ספקים:
ריבק שינויים בהרגלי תנועה
נ.מ נונה סוכנויות בעמ
ענטבי את אניגר
דפ המרכז הישראלי לשילוט בעמ
חמו גלמית בעמ
נתקבלו  3הצעות מחיר
חמו גלמית
ריבק שינויים בהרגלי תנועה
ענטבי את אניגר
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  25.3.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף ווקנין ואריאלה ברמכר .נתקבלו  3הצעות .אחת לא
נכללת בדוח להדפסה אולם הסריקה נתקבלה.
הזולה ביותר של חמו גלמית.
חוות דעת מנהל המח' )אבי ביטון(  -ממליץ על המציע הזול .המחירים טובים ביותר ביחס לשאר ההצעות.

ID

החלטות

3490

ת.תוקף
01/04/2014

בוועדה נכח אבי ביטון
ניתן לקבל את המלצת המנהל המקצועי ולקבל ההצעה הזולה ביותר ,שהינה הצעה מאוד
סבירה מבחינה כספית ,בכפוף לעמידה במלוא תנאי הפנייה ,נהלי העירייה והדין.

סעיף

4

הצעה  13/14ר'  -מכונת שטיפה בקיטור עבור האמפי פארק

נשלחו בקשות ל 5-ספקים:
שדית הנדסת מיכון בעמ
·
מורן טכנולוגיות ניקוי מקצועי
·
אלרז מכונות ניקוי מתקמות
·
אול גרופ שיווק והפצה בעמ
·
ענק הבטיחות
·
התקבלו  3הצעות:
שדית הנדסת מיכון בעמ
·
הדפס בתאריך09/11/2015 :
דיון :ועדת רכש
מורן טכנולוגיות ניקוי מקצועי
סוג ·
אלרז מכונות ניקוי מתקמות
·

מתאריך30/03/201 :
4

מספר דיון3661 :

פתיחת הצעות נערכה בתאריך  25.3.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף ווקנין ואריאלה ברמכר .נפתחו  3הצעות .אחת לא
נקלטה בדוח להדפסה ,כי נשלחה בטופס לא מקוון ,והיא הזולה ביותר של שדית .מועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת מנהל המח' )אבי ביטון( -לפני שאתן את המלצתי או אי המלצתי לרכישת המכונה ביקשתי מראש מדור גיל

עמודים2/3 :

נשלחו בקשות ל 5-ספקים:
שדית הנדסת מיכון בעמ
·
מורן טכנולוגיות ניקוי מקצועי
·
אלרז מכונות ניקוי מתקמות
·
אול גרופ שיווק והפצה בעמ
·
ענק הבטיחות
·
התקבלו  3הצעות:
שדית הנדסת מיכון בעמ
·
מורן טכנולוגיות ניקוי מקצועי
·
אלרז מכונות ניקוי מתקמות
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  25.3.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף ווקנין ואריאלה ברמכר .נפתחו  3הצעות .אחת לא
נקלטה בדוח להדפסה ,כי נשלחה בטופס לא מקוון ,והיא הזולה ביותר של שדית .מועבר לבדיקת המח'.
חוות דעת מנהל המח' )אבי ביטון( -לפני שאתן את המלצתי או אי המלצתי לרכישת המכונה ביקשתי מראש מדור גיל
בן נעים שהינו איש טכני לבחון את המכונה .הגיע נציג מהחברה שהדגים את פעולות המכונה .מבחינת המנהלת המכונה
עונה על כל הדרישות .חשוב להוסיף שמה שמודגש בצהוב ביקשנו להוסיף בדומה למפרט המקורי .לאור האמור ממליץ
לרכוש את המכונה של חברת שדית הנדסת מיכון בעמ.

ID

החלטות

3495

ת.תוקף
03/04/2014

בוועדה נכח אבי ביטון מנהל המח'.
ניתן לקבל המלצת המנהל המקצועי ולקבל ההצעה הזולה ביותר .המנל הבהיר בדיון כי
ההצעה הזולה ביותר עומדת בכל דרישות הפנייה ,ומחירי ההצעה טובים.
ההצעה הזולה ביותר התקבלה בכפוף לעמידה במלוא תנאי הפנייה ,נהלי העירייה והדין.

סעיף

הצעה  05/14ש'  -ציור על ארונות סעף  -אמפיפארק

5

נשלחו הצעות ל 3-ספקים:
יצירה ישראלית
·
ש.ל .אדי בעמ.
·
אגודת אומני אשדוד לאומנות פלסטית
·
נתקבלו  2הצעות:
יצירה ישראלית
·
ש.ל אדי
·
פתיחת ההצעות נערכה ב 25.3.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין ואריאלה ברמכר .נפתחו  2הצעות .הזולה ביותר של
יצירה ישראלית .מועבר לבדיקת המחל' .ההצעה השנייה לא נסרקה.
הספק של אדי העביר לבקשת המזכירה את ההסכם שלא נסרק כהלכה.
חוות דעת נציג המח' )אבי ביטון(  -ממליץ על הספק הזול .ההערות מקובלות עליי .המחיר סביר ביותר.

ID
3496

ת.תוקף

החלטות

03/04/2014

בוועדה נכח אבי ביטון .ראש המנהלת.
ניתן לקבל ההצעה הזולה ביותר ,בהתאם להמלצת המנהל המקצועי ,בכפוף לעמידה במלוא
תנאי הפנייה ,נהלי העירייה והדין.
בהתאם להבהרת המנהל המקצועי )אבי( מחירי ההצעה סבירים וההערות המפורטות בגוף
ההצעה אינן מהוות הסתייגות מהותית וניתן לקבלן .ההערות מבוססות על דרישות בטיחותיות
וההצעה הזולה מתאימה פונקציונלית לכל דרישות הפנייה.

סוג דיון :ועדת רכש

הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך30/03/201 :
4

מספר דיון3661 :

עמודים3/3 :

