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משתתפים:
חיצוניים

השתתפו - :יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות,רמי לב  -מנהל אגף -אגף חשבות העירייה,אסנת גולדמן,שוש שאול
חשב מינהלי -אגף התקציבים,מרים שרביט  -חשבת -חשב המינהל,אריאלה ברמכר
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סעיף

1

הצעה  01/14ר'  -ציוד חשמל עבור בעירייה  -מנהל בית העירייה

הוגשו הצעות ל 6-ספקים:
שיווק חשמל אשדוד.
כץ זינגר  90בע"מ
חשמל ישיר אשדוד בעמ
הום סנטר בעמ
ארכה בעמ
כנעני בעמ
התקבלו  4הצעות מחיר:
חשמל ישיר אשדוד בעמ
הום סנטר בעמ
ארכה בעמ
כנעני בעמ
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  18.2.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף ווקנין ואריאלה במרכר .נפתחו  4הצעות )אחת בפקס
המיוחד( .הסל הזול ביותר של הום סנטר .מועבר לבדיקת המחלקה.
חוות דעת נציג המחלקה )איתמר רז(  -הזכיין הציג מחירים סבירים ואין שום מניעה לעבוד איתו ,ובתנאי שיביא את
הסחורה הנדרשת לבניין העירייה.

ID

החלטות

3362

סעיף

בהתאם להבהרת אב הבית ההצעה עומדת בדרישות הפנייה ולא כוללת הסתייגות.
ניתן לאשר המלצת אב הבית ולאשר ההצעה הזולה ביותר בכפוף לעמידה במלוא תנאי
הפנייה ,נהלי העירייה והדין.

2

ת.תוקף
02/03/2014

הצעה  - 02/14חומרי בניין עבור העיירייה  -מנהל בית העירייה

נשלחו הצעות ל 6-ספקים:
בדק בית ויזגאן
ג.א.א.
מרגלית
הום סנטר בעמ
א.נ שמחי שיווק בעמ
כל בו אמיר
התקבלו  3הצעות מחיר:
ויזגאן.
מתאריך23/02/201 :
הדפס בתאריך09/11/2015 :
מספר דיון3572 :
סוג דיון:
בית רכש
בדקועדת
ג.א.א
4
הום סנטר
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  18.02.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף ווקנין ואריאלה ברמכר .נפתחו  3הצעות )אחת בפקס
המיוחד( .הסל הזול ביותר של בדק בית ויזגאן .מועבר לבדיקת המחלקה.
מבדיקה שנערכה נמצא כי הספק לא סיכם נכון את המחירים שלו וכי הסל שלו שווה  11805שח לפני מעמ ,דבר שהופך
אותו לשני בזולתו.
במקרה כזה הום סנטר הוא הזול ביותר ,אולם חסרים לו פריטים רבים ,כך שבסופו של דבר בדק בית הוא הזול ביותר,

עמודים1/4 :

נשלחו הצעות ל 6-ספקים:
בדק בית ויזגאן
ג.א.א.
מרגלית
הום סנטר בעמ
א.נ שמחי שיווק בעמ
כל בו אמיר
התקבלו  3הצעות מחיר:
בדק בית ויזגאן.
ג.א.א
הום סנטר
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  18.02.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף ווקנין ואריאלה ברמכר .נפתחו  3הצעות )אחת בפקס
המיוחד( .הסל הזול ביותר של בדק בית ויזגאן .מועבר לבדיקת המחלקה.
מבדיקה שנערכה נמצא כי הספק לא סיכם נכון את המחירים שלו וכי הסל שלו שווה  11805שח לפני מעמ ,דבר שהופך
אותו לשני בזולתו.
במקרה כזה הום סנטר הוא הזול ביותר ,אולם חסרים לו פריטים רבים ,כך שבסופו של דבר בדק בית הוא הזול ביותר,
אולם לא ע"פ הסכום שציין ב"דקל".
חוות דעת מנהל המח' )איתמר רז(  -הספק הזול בדק בית ויזגאן מוכר לי משנים קודמות כספק אמין ויציב והמחירים
טובים מאוד .מאשר את המשך העבודה איתו.

ID

החלטות

3363

ת.תוקף
02/03/2014

בוועדה נכח איתמר רז מנהל בניין העירייה.
ההצעה הזולה ביותר של הום סנטר  -חסרים בה פריטים והיא אינה עומדת לכן בדרישות
הפנייה .כמו כן ,באם מוסיפים את מחירי פריטים אלו ,כפי שניתנו על יד המציע השני
בזולתו ,הצעה זו כבר אינה הזולה ביותר.
ההצעה השנייה בזולתה הינה ההצעה של בדק בית ויזגאן וניתן לקבלה בכפוף לעמידה
במלוא דרישות הפנייה ,נהלי העירייה והדין\.יצויין כי המציע טעה בחיבור מחירי הצעתו
)חיבורי התוצאות שהתקבלו בגין כל הפריטים והכמויות שלהם( והמחירים שקובעים הינם
המחירים שצויינו פר פריט.
באחריות מנהל המחלקה לאשר החשבוניות בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך זה.
מבוקש משני לכנס פורום שולחן עגול בו ישתתפו אב הבית ,נציג המוקד העירוני ,נציג
הרווחה )חיים מלכה( ,נציג החופים ,נציג המנהלות הקניין והחשבים הרלוונטים.

ID

משימות

30601

סעיף

אחראי

יש לכנס שולחן עגול בו ישתתפו אב הבית ,נציג
מוקד עירוני ,נציג רווחה ,קניין העירייה ,נציג
החופים ,נציג המנהולת והחשבים הרלוונטים.

3

יעד
06/04/2014

שני לוי

הצעה  03/14ר'  -ציוד בטיחות  -מחלקת בטיחות

נשלחו בקשות ל 6-ספקים:
עידן 88
וורק בעמ
מרכלית אספקה טכנית בעמ
ע .ה אייל שיווק ומסחר
ענק הבטיחות
ג.א.א .חומרי בניין בעמ
נתקבלה הצעת יחיד:
ע.ה אייל שיווק ומסחר בעמ.
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  18.2.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף ווקנין ואריאלה ברמכר .נפתחה הצעה אחת.
חוות דעת מנהל המח' )שלומי דבדה(  -ממליץ לקבל את הצעתו .הספק מוכר לנו ,המחירים סבירים.

ID

החלטות

סוג דיון :ועדת רכש

ת.תוקף

הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך23/02/201 :
4

מספר דיון3572 :

עמודים2/4 :

ID

החלטות

3380

ת.תוקף
04/03/2014

בוועדה נכח שלומי דבדה מנהל מחלקה.
הובהר ע"י הקניין ונציג הנמחלקה בוועדה כי ההיקף הכספי של פריטים מן הסוג נשוא
הפנייה ו/או דומים הינם כמפורט ע"י יוסף בהצהרת המזמין )ההיקפים שפורטו ע"י שלומי
כוללים פריטים אחרים ,שונים במהות ,שנרכשים ע"י ספקים אחרים(.
הקניין מבהיר כי הצעת יחיד היות והמחירים שמציע הספק שהגיש הצעה זו )וזכה בעבר(
מאוד מאוד זולים ,וככל הנראה לא ניתן להתחרות בהם.
ניתן לקבל המלצת מנהל המחלקה ולאשר ההצעה הזולה ביותר בכפוף לעמידה במלוא תנאי
הפנייה ,נהלי העירייה והדין.

סעיף

 06/14ר  -כריכים להשתלמויות  -מח' הדרכה

4

נשלחו בקשות ל 3 -ספקים:
פלאפל הגשר
ענני כבוד
אורות בסיטי
נתקבלו  2הצעות מחיר:
פלאפל הגשר
אורות בסיטי
פתיחת ההצעות נערכה ב 18.2.14-בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף ווקנין ואריאלה ברמכר .נפתחו  2הצעות )אחת בפקס
המיוחד( והשנייה רק נסרקה ולא נשמרה.
בסל הכולל ההצעה הזולה ביותר של פלאפל הגשר ,אולם עיקר ההזמנה תהיה לכריכים ולא לסלטים ולכן המחיר הזול
ביותר הוא של אורות בסיטי.
חוות דעת מנהל המחלקה )שלמה דהן(  -יש להתייחס לנושא הכריכים כמרכיב מרכזי הואיל והרוב המכריע של ההזמנות
הוא עבור כריכים.
המחירים סבירים וזולים ממה שלקחנו בעבר .ממליץ לבקש להוריד את מחיר הסלט.

ID

החלטות

3381

ת.תוקף
04/03/2014

בוועדה נכח שלמה דהן מנהל המחלקה
מנהל המחלקה והקניין מבהירים כי במקרה זה לא יהא נכון לפצל ההצעה הזוכה .כמו כן,
הבהירו כי מדובר בעיקר בהזמנת כריכים וכי רכיב הסלטים הינו זניח באופן יחסי .לאור
האמור ,יש לקבל את הצעת אורות בסיטי שהינה ההעה הזולה ביותר סה"כ )בשים לב לאופי
ההזמנות הצפויות( ,בכפוף לעמידה בכל תנאי הפנייה ,נהלי העירייה והדין.
הקניין ינסה להוזיל את המחיר שהציעו בגין הסלטים.
ההיקף הכללי של ההתקשרות לא יעלה על ההיקף הפטור ממכרז ע"פ דין.

סעיף

5

הצעה  05/14ר'  -גלגלי האטה  -מח' הסעות בחינוך

נשלחו בקשות ל 4-ספקים:
עידן 88
הום סנטר
תעשיות מתכת כפר ספא
דוד אביזרי בטיחות
התקבלו  2הצעות מחיר:
הום סנטר
תעשיות מתכת כפר סבא
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  18.2.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף ווקנין ואריאלה ברמכר .נתקבלו  2הצעות )אחת בפקס
המיוחד( .ההצעה הזולה ביותר של הום סנטר )הצעה שוות ערך( .מועבר לבדיקת המחלקה.
חוות דעת מנהל המחלקה )שמעון וענונו( -ממליץ על המוצר של שהרבני .יש לנו ניסיון טוב לאורך שנים עם גלגל האטה
יציב מוחזק טוב בדלת .לעומת המוצר של הום סנטר שהוא רחב מלמעלה ומצריך ברגים ארוכים על מנת לקבע לדלת.
המוצר כבד ומושך את הברגים עם זמן השימוש ונופל .כמו כן הרוחב מאפשר לתלמידים לעמוד עליו ולהיגרר עם הדלת
כמשחק .כמו כן לא תואם לדרישות של ההצעה.
בשנת  2012הרכישה האחרונה שבוצעה המחיר היה  42ש"ח לפני מעמ .היום מציע  39ש"ח לפני מעמ.
סוג דיון :ועדת רכש

הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך23/02/201 :
4

מספר דיון3572 :

עמודים3/4 :

תעשיות מתכת כפר סבא
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  18.2.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף ווקנין ואריאלה ברמכר .נתקבלו  2הצעות )אחת בפקס
המיוחד( .ההצעה הזולה ביותר של הום סנטר )הצעה שוות ערך( .מועבר לבדיקת המחלקה.
חוות דעת מנהל המחלקה )שמעון וענונו( -ממליץ על המוצר של שהרבני .יש לנו ניסיון טוב לאורך שנים עם גלגל האטה
יציב מוחזק טוב בדלת .לעומת המוצר של הום סנטר שהוא רחב מלמעלה ומצריך ברגים ארוכים על מנת לקבע לדלת.
המוצר כבד ומושך את הברגים עם זמן השימוש ונופל .כמו כן הרוחב מאפשר לתלמידים לעמוד עליו ולהיגרר עם הדלת
כמשחק .כמו כן לא תואם לדרישות של ההצעה.
בשנת  2012הרכישה האחרונה שבוצעה המחיר היה  42ש"ח לפני מעמ .היום מציע  39ש"ח לפני מעמ.

ID

החלטות

3382

ת.תוקף
04/03/2014

בוועדה נכח שמעון וענונו מנהל המחלקה
ההצעה הזולה ביותר אינה עומדת בדרישות הפנייה )בהתאם לחוות הדעת המקצועית( ואי
לכך לא ניתן לקבלה ,בכפוף לעמידתה במלוא דרישות הפנייה ,תנאי העירייה והדין .ניתן
לקבל ההצעה השנייה ולאור הבהרת נציג המחלקה שמחיריה סבירים ואף זולים מהמחירים
נשוא ההצעה הקודמת בנדון.

סעיף

הצעה  04/14ר'  -מערכת ניתוב באמצעות זיהוי קולי  -אגף מחשוב

6

נשלחו בקשות ל4 -ספקים:
נטקום מלםתים
TUNE4
טלדור
גמא אופריישנס
נתקבלו  4הצעות:
נטקום מלםתים
TUNE4
טלדור
גמא אופריישנס
פתיחת ההצעות נערכה בתאריך  18.2.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף ווקנין ואריאלה ברמכר .נפתחו  4הצעות .ההצעה
הכוללת הזולה ביותר של נטקום .מועבר לבדיקת המח' .ההצעה של  TUNE4לא נסרקה אבל כן נשמרה במערכת.
חוות דעת מנהל מח' )יוסי בן סימון( -לאחר בחינת  4ההצעות .ממליץ לקבל את ההצעה הזולה ביותר של חברת נטקום
מלםתים .החברה מוכרת ואחראית על כל הטלפונייה בעיריית אשדוד.

ID
3383

ת.תוקף

החלטות

04/03/2014

בוועדה נכח מנהל האגף יוסי בן סימון.
מנהל אגף המחשוב הבהיר בוועדה שלא צפויה הרחבה של הפרויקט נשוא פנייה זו.
אגף רכש הבהיר כי הצעת  TUNE4הוגשה במועד כנדרש ,אך מכיוון שהם לא סרקו את
ההצעה החתומה ושלחו אותה אין בחומר עותק של הבקשה אלא רק סיכום נתוניה בדוח
הממוחשב.
ניתן לאשר ההצעה הזולה ביותר בכפוף להגשת מפרט חתום ובדיקה והבהרה של מנהל אגף
המחשוב כי ההצעה עומדת בכל דרישות הפנייה ,לרבות הדרישות המפורטות המפרט בעניין
יכולת המערכת ,ובכפוף לעמידת ההצעה בכל תנאי הפנייה ,נהלי העירייה והדין.

סוג דיון :ועדת רכש

הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך23/02/201 :
4

מספר דיון3572 :

עמודים4/4 :

