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משתתפים:
חיצוניים

השתתפו - :רמי לב  -מנהל אגף -אגף חשבות העירייה,אסנת גולדמן,יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות,שוש שאול
חשב מינהלי -אגף התקציבים,פלורי דהן  -חשב מינהלי -אגף התקציבים,יניב סהרוני  -חשב -חשבות
מינהלית,יוסי בן סימון  -מנהל אגף -אגף המחשוב,גיל בנעים,אוסנת בנלולו  -מנהל מחלקה -מח' תרבות
הדיור,חיים מלכה  -סגן מנהל מחלקה -לוגיסטיקה,ליאת אואנונו  -מזכירה -אגף רכש
נעדרו :אבי ביטון  -ראש מנהלת רובע -מנהלת רובע
מכותבים :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה

סעיף

הצעה  62/14ר' מערכת ישיבה משולב בטון ועץ-פארק אשדוד ים

1

נשלחו הצעות ל 4-ספקים :
שחם אריכא
·
גנית פארק בע"מ
·
ברלה פתרונות סביבתים בע"מ
·
עמית ריהוט רחוב וגן בע"מ
·
התקבלו הצעות מ 2-ספקים:
שחם אריכא
·
גנית פארק בע"מ
·
פתיחת הצעות נערכה סתאריך  23.11.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו.התקבלו  2הצעות ההצעה הזולה
ביותר של שכם אריכא.
חוות דעת נציגת המח' )גיל בן נעים(-ההצעה הזולה ביותר מקובלת על המנהלת עומדת בתנאי המפרט הטכני ולשביעות
רצוננו.

ID

החלטות

4076

ת.תוקף
30/11/2014

בועדה נכח גיל בן נעים
הנציג המקצועי הבהיר גם מחירי ההצעה הזולה סבירה וכי אין הסתייגות במסמך הנלווה
להצעה
ניתן לאשר ההצעה הזולה ביותר ,בהתאם להמלצה המקצועית,
בכפוף לעמידה בכל תנאי הפנייה ,נהלי העירייה והדין.

סעיף

2

סוג דיון :ועדת רכש

הצעה  61/14ר' -מכונה ג'וניפר - 25SSL VPNאגף מחשוב

הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך30/11/201 :
4

מספר דיון4150 :

עמודים1/3 :

נשלחו הצעות ל 2-ספקים :
מלם-תים בע"מ
·
החברה לאוטומציה
·
התקבלו הצעות מ 2 -ספקים :
מלם-תים בע"מ
·
החברה לאוטומציה
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  25.11.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו ,התקבלו  2הצעות ההצעה הזולה
ביותר של החברה לאוטומציה.
חוות דעת מנהל האגף )יוסי בן סימון(-לאחר בחינת ההצעות ממליץ על ההצעה הזולה ביותר של החברה לאוטומציה
,החברה בעלת ניסיון בתחום ועובדת מול העירייה מס' רב של שנים .
המוצר מתומחר בדולרים מאחר והמוצר משווק ע"י המפיצים בדולרים.

ID

החלטות

4077

ת.תוקף
30/11/2014

בועדה נכח יוסי בן סימון
ניתן לאשר ההמלצה של הנציג המקצועי ולאשר ההצעה הזולה ביותר בכפוף לעמידה בכל
תנאי הפנייה ,
נהלי העירייה והדין

סעיף

הצעה  58/14ר' -תיבות דואר לוועדי עובדים -מח' תרבות הדיור.

3

נשלחו הצעות ל 6 -ספקים:
א .תיבות ישראל
·
בלייכר תעשיות בע"מ
·
פאר-אנפון תעשיות אלומיניום בע"מ
·
בדק בית ויזגאן
·
הום סנטר בע"מ
·
מד יבוא ושיווק
·
התקבלו הצעות מ 5-ספקים:
בלייכר תעשיות בע"מ
·
פאר-אנפון תעשיות אלומיניום בע"מ
·
בדק בית ויזגאן
·
הום סנטר בע"מ
·
מד יבוא ושיווק
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  09.11.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו  5הצעות הזולה ביותר של בדק
בית ויזגאן.
חוות דעת מנהלת המח' )אוסנת בן לולו(-בהתאם לסיכום הצעות המחיר לתיבות דואר-ההצעה הזולה ביותר של "בדק
בית ויזגאן"-מומלץ
להביא דוגמא של תיבה .מאשרת את ההצעה ,ההצעה עומדת בפני הדרישה -מחיר ההצעה טוב.

ID

החלטות

4078

ת.תוקף
30/11/2014

בועדה נכחה אוסנת בן לולו
ניתן לאשר ההצעה בהתאם להמלצת הנציגה המקצועית בכפוף לעמידה בכל תנאי הפנייה
,נהלי העירייה והדין לרבות חתימה על המפרט נשוא הפניה והצגת דוגמא של המוצר נשוא
הזכייה.

סעיף

4

סוג דיון :ועדת רכש

הצעה  56/14ר' -כסאות-מח' רווחה

הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך30/11/201 :
4

מספר דיון4150 :

עמודים2/3 :

נשלחו הצעות ל 6-ספקים:
ארגמן מתכת בע"מ
·
ריהוטק
·
רהיטי הכוח ) (1991בע"מ
·
אופיס מארט ישראל בע"מ
·
אופיס זון בע"מ
·
חאן
·
התקבלו הצעות מ 4-ספקים:
ארגמן מתכת בע"מ
·
ריהוטק
·
רהיטי הכוח ) (1991בע"מ
·
אופיס מארט ישראל בע"מ
·
פתיחת הצעות נערכהבתאריך 11.11.14בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו.התקבלו  4הצעות ההצעה הזולה ביותר של
אופיס מארט ישראל בע"מ
חוות דעת נציג המח' )חיים מלכה(-פריט  1ההצעה הזולה של ארגמן לא מתאים ,לא עומד בדרישות .לגבי שאר
הפריטים ניתן לקבל את ההצעה הזולה מחירי ההצעות זולים ועומדים בדרישות.

ID
4079

ת.תוקף

החלטות

30/11/2014

בועדה נכח חיים מלכה
ניתן לאשר את ההמלצה המקצועית פריט  1המציע הזול אינו עומד בדרישה והזוכה הינו בעל
ההצעה השנייה בזלותה.
שאר הפריטים -הזוכה הינו בעל ההצעה הזולה ביותר פר פריט .
הכל בכפוף לעמידה במלוא דרישת הפנייה  ,תנאי העירייה והדין .
מח' הרכש תרכז ותעדכן את היועמ״ש בדבר היקף רכישת פריט ריהוט בשנת .2014

סוג דיון :ועדת רכש

הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך30/11/201 :
4

מספר דיון4150 :

עמודים3/3 :

