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סעיף

הצעה  69/14ר'  -מערך קיר וידאו-מח' ביטחון
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נשלחו הצעות ל 6-ספקים :
·
אבדור מערכות
·
יורקום
·
ד.מ)(3000הנדסה בע"מ
·
יניר מערכות בע"מ
·
ויזואלד
·
טופ מרקט
התקבלו הצעות מ 3-ספקים :
·
אבדור מערכות
·
יורקום
·
יניר מערכות בע"מ
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  15.12.14בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו ,התקבלו  3הצעות הזולה
ביותר של אבדור מערכות
חוות דעת נציג המח' )סמי אביר ( בבחינת המסכים +בקר /מחשב מטריצפ+המחשב ממליץ על אבדור מצ"ב טבלת
השוואה
שנערכה ע"י גמליאל אדרי
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החלטות
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בועדה נכח סמי אביר
ברור טלפוני בועדה עם היועץ )גמליאל (הוא הבהיר כי המציע הזול ביותר עומד בכל
הדרישות נשוא המפרט לאור האמור ,ניתן לקבל ההצעה הזולה ביותר אשר מחיריה טובים
)לפי הבהרת הקניין ובכפוף לעמידה בכל דרישות הפנייה ,נהלי העירייה והדין
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הצעה מס  25/14ג' -מוט סלפי בולטוס-מינהל תפעול
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נשלחו הצעות ל 6-ספקים :
עם טל
·
טל רז יבוא ושיווק בע"מ
·
הדי סוכניות
·
א.כדורי
·
ב.י רעיונות לקידום ושיווק
·
מינה שיווק
·
התקבלו הצעות מ 6 -ספקים :
עם טל
·
טל רז יבוא ושיווק בע"מ
·
הדי סוכניות
·
א.כדורי
·
ב.י רעיונות לקידום ושיווק
·
מינה שיווק
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  17.12.14בנוכחות שני לוי יוסף וקנין ,וליאת אואנונו בפקס הגזבר  6הצעות התקבלו
הזולה ביותר בי רעיונות לקידום ושיווק .
חוות דעת נציג המח' )רומה אורן( אני ממליץ על "מינה שיווק בע"מ בגלל שהיא היחידה שעומדת במפרט הטכני הנדרש
)שלט על מוט שעובד עם שני מערכות אנדויד ו(IOS -

ID
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ת.תוקף

מאמצים את חוות הדעת המקצועית על פיה המציע הזול ביותר לא עומד בדרישות המפרט
ויש לקבל ההצעה השניה בזולותה העומדת בדרישות המפרט ומחיריה סבירים בכפוף לעמידה
בכל דרישות הפנייה ,נהלי העירייה והדין.
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30/12/2014

הצעה מס'  58/14ר' תיבות דואר לוועדי בתים -מח' תרבות הדיור

נשלחו הצעות ל 5 -ספקים :
בלייכר תעשיות בע"מ
·
פאר-אנפון תעשיות אלומינים בע"מ
·
בדק בית ויזגאן
·
מד יבוא ושיווק
·
התקבלו הצעות מ 2-ספקים :
בדק בית ויזגאן
·
מד יבוא ושיווק
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  24.12.14בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ההצעה הזולה ביותר בדק בית ויזגאן .
חוות דעת )מנהל אגף רכש ניסים ביטון( הדוגמא ששלח המציע הזול נבדקה ע"י ונמצא שהיא עשויה מפח ולא אלומיניום
.
חוות דעת מנהלת המח' )אסנת בן לולו(המציע הראשון הזול ביותר הביא דוגמת תיבת דואר מפח ולא אלומיניום ולא
עמד במפרט .
לכן נפנה למציע השני שהצעתו עומדת במפרט .
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החלטות
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בוועדה נכחה אסנת בן לולו
ניתן לקבל ההמלצה המקצועית לפסול ההצעה הזולה שאינה עומדת בדרישות המפרט )תיבות
מפח ולא אלומניום כפי שנידרש בפנייה (
ניתן לקבל ההצעה השניה בזולותה ,אשר המחירים סבירים ,בכפוף לעמידה בכל דרישות
הפנייה  ,נהלי העירייה והדין .
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