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1

הצעה  07/14ר'  -קלסרים לתיקי נכסים

נשלחו בקשות ל 3-ספקים:
המעיין א .מ שיווק ציוד משרדי בעמ
תרבות בעמ
מטרו
התקבלה הצעה אחת:
מטרו.
פתיחת ההצעות נערכה ב 4.3.14-בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף ווקנין ואריאלה ברמכר .נפתחה הצעה אחת של מטרו.
חוות דעת מנהלת המחלקה )מירב ביטון( -לא פנו לספק לאוטמן אשר הגיש לנו הצעת מחיר שהועברה למח' רכש לצורך
ביצוע הרכישה .אבקש לפנות גם אליו כדי שיגיש הצעה ושהביא דוגמה של תיק ספציפי המתאים להליך סקר הנכסים.

ID

החלטות

3401

ת.תוקף
11/03/2014

בוועדה נכחה מירב ביטון מנהלת המח'.
בדיון בוועדה הוחלט בתיאום עם מנהלת המחלקה שניתן לקבל ההצעה הזולה ביותר בכפוף
לעמידה בכל תנאי הפנייה ,נהלי העירייה והדין.

סעיף

2

הצעה  02/14ש'  -שירותי הסעות למחלקת מניעת נשירה וקידום נוער

נשלחו בקשות ל 5-ספקים:
אלתי היסעים
מטיילי מוני סיטון
מטיילי אשדוד
מטיילי עודד
ע.פ מסיעי אשדוד
נתקבלו  2הצעות מחיר:
מטיילי עודד
ע.פ מסיעי אשדוד
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  4.3.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף ווקנין ואריאלה ברמכר .נפתחו  2הצעות .מועבר לבדיקת
המחלקה.
חוות דעת מנהל המחל'קה )רימה גלקין( -על פי חישוב סה"כ ע.פ אשדוד המציע הזול ביותר .מכירה את הספק ,עשה
עבודה מצוינת .המחירים נמוכים יחסית לשנה שעברה.
מתאריך10/03/201 :
הדפס בתאריך09/11/2015 :
מספר דיון3602 :
סוג דיון :ועדת רכש
4

עמודים1/3 :

מטיילי עודד
ע.פ מסיעי אשדוד
נתקבלו  2הצעות מחיר:
מטיילי עודד
ע.פ מסיעי אשדוד
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  4.3.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף ווקנין ואריאלה ברמכר .נפתחו  2הצעות .מועבר לבדיקת
המחלקה.
חוות דעת מנהל המחל'קה )רימה גלקין( -על פי חישוב סה"כ ע.פ אשדוד המציע הזול ביותר .מכירה את הספק ,עשה
עבודה מצוינת .המחירים נמוכים יחסית לשנה שעברה.

ID

החלטות

3402

ת.תוקף
11/03/2014

בוועדה נכחה רימה גלקין מנהלת המחלקה.
בהתאם לחישוב הנתונים על ידי הקניין ,ההצעה הזולה ביותר )בהתאם למשקל הפרמטרים(
היא ההצעה של ע.פ מסיעי אשדוד .ניתן לאשר ההצעה הזאת בהתאם להמלצת המנהל
המקצועי ,ובכפוף לעמידה בתנאי ההצעה ,נהלי העירייה והדין.
על המנהלת המקצועית לנסות להוזיל מחירי ההצעה הזולה ברכיב המיניבוס .על המציע הזוכה
לחתום על מסמך דרישות העירייה לרכב הסעות והוא יצורף כחלק בלתי נפרד מתנאי
ההתקשרות.
כמו כן ,יש להיערך מיידית למכרז בנדון )בהתאם לפרוטוקול ישיבה עם עו"ד גרינקל בנדון(.

סעיף

הצעה  03/14ש'  -ביצוע עבודות חשמל ברכבי העירייה כולל חלקים  -מח' משק ורכב

3

נשלחו בקשות ל 6-ספקים:
מוסך רוסקי
זילבר חשמל ומיזוג רכב
חשמל רכב ישראלי
צבי יחיאלי
חשמל הרשלה
חשמל רכב האחים
נתקבלו  3הצעות מחיר:
זילבר חשמל ומיזוג רכב
חשמל הרשלה
חשמל רכב האחים
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  4.3.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף ווקנין ואריאלה ברמכר .נפתחו  3הצעות .מועבר לבדיקת
המחלקה.
חוות דעת מנהל מח )אלי קינן( -ממליץ לתת עבודה למחיר הנמוך משוקלל.

ID

החלטות

3403

ת.תוקף
11/03/2014

בוועדה נכח אלי קינן מנהל מח' רכב.
ההצעה של חשמל הרשלה לא תואמת את דרישות הפנייה )שינוי מחירי המקסימום( ולכן
פסולה.
הקניין הבהיר בוועדה שקיבל המשקולות של הפריטים מאלי קינן לפני שנפתחו ההצעות.
ניתן לקבל ההצעה המשוקללת הזולה ביותר )לפ נתוני הרכש זאת הצעת רכב האחים(
בכפוף לעמידה בכל תנאי הפנייה ,נהלי העירייה והדין.
יש לבחון ההיקפים הכספיים של ההתקשרות והחלטת העירייה במאי בעניין אופי ההתקשרות
לרכישת רכבים ,יציאה לליסנג או המשך רכישת רכבים .ככל שיוחלט לצאת לליסינג ו/או
ההערכה תהא כי ההיקף הכספי של ההתקשרות עולה על ההיקף הפטור ממכרז בתקופה של
 3שנים -אין להאריך תקופת התקשרות מכוח הליך זה ,ויש להיערך במאי למכרז לקבלת
השירותים הנ"ל.
יש להדגיש כי בעתיד יש לציין המשקל של כל פרמטר כחלק בלתי נפרד הפנייה לקבלת
הצעות.

סעיף

4

 10/14ר'  -חיסונים נגד כלבת

ספק יחיד

ID

החלטות
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ת.תוקף

הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך10/03/201 :
4

מספר דיון3602 :

עמודים2/3 :

ID

החלטות

3406

סעיף

ת.תוקף

מבוקש לאשר הליך ההתקשרות לרכישת תרכיבים כנגד מחלת הכלבת בפטור ממכרז.
צורף מסמך מטעם המפקח על התכשירים הוטרינרים המבהיר כי את התרכיבים הנ"ל ניתן
לרכוש במשרד החקלאות בלבד.
לאור מסמך זה ניתן לאשר הרכישה המצ"ב ממשרד החקלאות בפטור ממכרז.
במקביל ולאור ההיקפים הכספיים השנתיים יש לפנות לוועדת המכרזים לאישור המשך
התקשרות לרכישת החיסונים בפטור ממכרז על ידי הוועדה )ניתן לפנות למנהל מח' מכרזים
לקבלת הדרכה לגבי אופן הפנייה בנדון(.
ניתן לאשר מכוח החלטה זו רכישת חיסון כלבת ממשרד החקלאות בפטור ממכרז עד להיקף
של  50אש"ח .רכישות מעבר לסכום זה יבוצעו לאחר קבלת אישור ועדת המכרזים לפטור.

12/03/2014

הצעה  23/13ש'  -דיון נוסף מס' 4

5

בעקבות הודעת הספק הזוכה שלא עומד בדרישות העירייה התכנסה הוועדה פעם נוספת.

ID
3407

ת.תוקף

החלטות
לאור הבהרת הספק בעל ההצעה הזולה ביותר כי השנה אין באפשרותו לעמוד בהתחייבות
נשוא הפנייה ניתן לפנות למציע השני בזולתו בכפוף לעמידתו בכל תנאי הפנייה ,נהלי
העירייה והדין.
על המנהלת המקצועית לבחון את ההיקף הכולל של ההתקשרות בתחום ההדרכה -זהירות
בדרכים .ככל שההיקף הכספי הכולל חורג מההיקף הפטור ממכרז בתקופה של  3שנים
באחריות הנציגה המקצועית לדאוג לכינוס שולחן עגול והיערכות למכרז.

סוג דיון :ועדת רכש
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