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ליאת אואנונו

נושא הדיון:
ועדת רכש מס' 21

משתתפים:
חיצוניים

השתתפו - :רמי לב  -מנהל אגף -אגף חשבות העירייה,אסנת גולדמן,יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות,שוש שאול
חשב מינהלי -אגף התקציבים,מרים שרביט  -חשבת -חשב המינהל,סמי אביר  -מנהל מחלקה -ביטחון,ניסו
כלף,אתי מלכא  -מנהל מחלקה -מינהל החינוך,ליאת אואנונו  -מזכירה -אגף רכש
נעדרו :גבי עייש  -אחראי נושא -ביטחון
מכותבים :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה

סעיף

הצעה מס' - 63/14נגרר חפ"ק משולב תאורה +אוהל צוות -מח' ביטחון

1

נשלחו הצעות ל 4-ספקים:
ענק הבטיחות
·
ע.ה אייל שיווק ומסחר בע"מ
·
סי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ
·
קינן אנרגיה
·
ב.רימון סוכנויות בע"מ
·
התקבלו הצעות מ 2-ספקים:
ע.ה אייל שיווק ומסחר בע"מ
סי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  08.12.14בנוכחות ניסים ביטון,יוסף וקנין וליאת אואנונו,התקבלו  2הצעות ההצעה הזולה
ביותר היא של סי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ.
חוות דעת נציג המח')סמי אביר(:נגרר חפ"ק -ספק מוכר לביטחון סיפק בעבר חפ"ק תאורה לשביעות רצונינו ,מחיר סביר.
אוהל חפ"ק-ספק מוכר לביטחון ,מחיר סביר עומד במפרט.

ID

החלטות

4115

ת.תוקף
15/12/2014

בוועדה נכח סמי אביר
ניתן לקבל את המלצת המנהל המקצועי ולקבל ההצעה הזולה ביותר בגין כל פריט בכפוף
לעמידה בכל תנאי הפנייה ,
נהלי העירייה והדין.

סעיף

2

סוג דיון :ועדת רכש

הצעה  67/14ר'-נגרר למחסומים  +גורר כריזה -מח' ביטחון
הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך15/12/201 :
4

מספר דיון4175 :

עמודים1/4 :

נשלחו הצעות ל 6-ספקים:
ע.ה אייל שיווק ומסחר בע"מ
·
סי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ
·
ענק הבטיחות
·
אל-בר
·
אלגבסי הנדסה בע"מ
·
ש.לנקסנר
·
התקבלו הצעות מ 2-ספקים:
ש.לנקסנר
·
ע.ה אייל שיווק ומסחר בע"מ
·
סי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  11.12.14בנוכחות ניסים ביטון,יוסף וקנין וליאת אואנונו,התקבלו  3הצעות ההצעה הזולה
ביותר היא של סי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ.
חוות דעת נציג המח' )סמיר אביר ( -ספק מוכר ,סיפק בעבר ציוד טוב לשביעות רצוננו המחיר סביר
לאחר הנחה ממליץ לרכוש מהספק ומודה על הנחה נוספת

ID

החלטות

4116

ת.תוקף
15/12/2014

בוועדה נכח סמי אביר
לענין פריט -3הוגשו  2הצעות זהות ובוצעה התמחרות נוספת בפקסמיליה לפקס מיוחד
במחשב ,ההצעה הזולה ביותר לפריט זה הינה של סיי.איי.אל
נתין לקבל המלצת מנהל המקצועי ולקבל ההצעה הזולה ביותר בכל אחד מהפריטים בכפוף
לעמידה בכל תנאי הפנייה  ,דרישות העירייה
והדין.

סעיף

3

הצעה מס' - 68/14מיכלי מים  200ליטר  -מח' ביטחון

נשלחו הצעות ל 4-ספקים:
ענק הבטיחות
·
הלפרין ובניו מערכות בטיחות
·
.ה אייל שיווק ומסחר בע"מ
·
סי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ
·
התקבלו הצעות מ 3-ספקים
הלפרין ובניו מערכות בטיחות
.ה אייל שיווק ומסחר בע"מ
סי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  11.12.14בנוכחות ניסים ביטון,יוסף וקנין וליאת אואנונו,התקבלו  3הצעות ההצעה הזולה
ביותר היא של סי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ.
חוות דעת נציג המח' )סמי אביר (-ספקים מוכרים לביטחון העירוני ,סיפקו בעבר ציוד טוב ולשביעות רצוננו מחירים
סבירים

ID

החלטות

סוג דיון :ועדת רכש

ת.תוקף

הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך15/12/201 :
4

מספר דיון4175 :

עמודים2/4 :

ID

החלטות

4117

ת.תוקף
15/12/2014

בוועדה נכח סמי אביר
בוצעה התמחרות חוזרת בין שני המציעים הזולים שהגישו הצעה זהה .התמחרות לפקסימליה
מיוחדת )במחשב(.
ניתן לקבל ההמלצה המקצועית ולאשר ההצעה הזולה ביותר בכפוף לעמידה בכל
תנאיהפנייה,נהלי העירייה והדין.

סעיף

הצעה מס'  64/14ר'-רכז -WI-FIלבתי ספר -מנהל חינוך

4

נשלחו הצעות ל 6-ספקים:
החברה לאוטומציה
·
אס.אם.בי.אי.טי.בע"מ
·
אזטק טכנולוגיות  1984בע"מ
·
וואן
·
הראל טכנולוגיות מידע בע"מ
·
מלם-תים בע"מ
·
התקבלו הצעות מ 2-ספקים:
החברה לאוטומציה
·
אס.אם.בי.אי.טי.בע"מ
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  08.12.14בנוכחות ניסים ביטון  ,יוסף וקנין וליאת אואנונו  ,התקבלו  2הצעות ההצעה
הזולה ביותר
אס.אם.בי.אי.טי.בע"מ
חוות דעת מנהלת המח' )אתי מלכה(:המוצר המוצע עומד במפרט שביקשנו המחיר סביר ואף נמוך יותר מההצעה
האחרונה שעל-פיה
רכשנו .

ID

החלטות

4118

ת.תוקף
15/12/2014

בועדה נכחה אתי מלכא
ניתן לקבל ההצעה הזולה ביותר העומדת בכל תנאי הפנייה ,נהלי העירייה והדין .

סעיף

5

הצעה מס'  66/14ר -מיגון ארונות חשמל כנג קרינה אלקטרומגנטית-מנהל חינוך

נשלחו הצעות ל 3-ספקים :
 DARYAמהנדסי בריאות
·
לגל מדידות קרינה מקבוצת להיט מערכות בע"מ
·
ששון אלומיניום בע"מ
·
התקבלו הצעות מ 2-ספקים :
 DARYAמהנדסי בריאות
·
לגל מדידות קרינה מקבוצת להיט מערכות בע"מ
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  08.12.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו .התקבלו  2הצעות ההצעה הזולה
ביותר של לגל מדידות קרינה מקבוצת להיט מערכות בע"מ.
חוות דעת נציג המח' )ניסו כלף(:המלצה מקובלת המחירים של חברת לגל מקובלת ,עומדת למול הדרישה במפרט .

ID

החלטות

סוג דיון :ועדת רכש

ת.תוקף

הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך15/12/201 :
4

מספר דיון4175 :

עמודים3/4 :

ID

החלטות

4119

ת.תוקף
15/12/2014

בועדה נכח ניסו כלף
ניתן לקבל ההצעה הזולה ביותר בכפוף לעמידה בכל תנאי הפנייה ,נהלי העירייה והדין ,
ההיקף הכספי הכולל של ההתקשרות לא יעלה על ההיקף הפטור ממכרז .
באחריות האגף לבדוק את ההיקף הכולל של עבודות הנדרש )מעבר לפניה זו(
ולהערך למכרז במידת הצורך.

סעיף

הצעה מס'  65/14ר' -אקדחים וציוד נלווה -מח' ביטחון

6

נשלחו הצעות ל 4 -ספקים :
ש.פ מטווחים בע"מ
·
מאיר רוט
·
להב בע"מ
·
אמפריאל מטווחים
·
התקבלו הצעות מ 4 -ספקים :
ש.פ מטווחים בע"מ
·
מאיר רוט
·
להב בע"מ
·
אמפריאל מטווחים
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  08.12.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו התקבלו הצעות הזולה ביותר של
להב בע"מ.
חוות דעת סגן מנהל האגף )גבי עיאש(:הספק להב נתן הצעות מחיר סבירות לשוק האקדחים .
הספק להב מוכר לנו היטב ובמהלך השנים האחרונות סיפק לנו שירות טוב מאוד ,גם ברכש וגם באחריות על המוצרים
אבקש לא לפצל את ההזמנה בין הספקים בגלל הליכי הרישוי המורכבים ברכש אקדחים.
כל רכש )ללא קשר לכמות (מחייב אישור מחדש של חדר הנשק מול באר שבע ולא ניתן לאחד את הרישוי בין הספקים
שונים.

ID
4120

ת.תוקף

החלטות

15/12/2014

בוועד נכח סמי אביר
ניתן לאשר את המלצת המנהל המקצועי ולאשר ההצעה הזולה ביותר בכפוף לעמידה בכל
תנאי הפנייה  ,נהלי העירייה והדין .
לאור ההמלצה המקצועית אין לפצל הזכייה )מדובר בפער כספי זניח(.

סוג דיון :ועדת רכש

הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך15/12/201 :
4

מספר דיון4175 :

עמודים4/4 :

