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סעיף

1

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

נשלחו הצעות ל 3-ספקים :
הלפרין ובניו מערכות בטיחות )(1999בע"מ
·
ע.האייל שיווק ומסחר בע"מ
·
סי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ
·
התקבלו הצעות מ 2-ספקים :
הלפרין ובניו מערכות בטיחות )(1999בע"מ
·
סי.איי.אל חברה להנדסה בע"מ
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  12.02.15בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונונו,נפתחו  2הצעות הזולה ביותר של סיי.איי אל
חברה להנדסה.
חוות דעת נציג המח')סמי אביר(-הספק הינו הזול ביותר בהצעות שניתנו ,וספק טוב.
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בועדה נכח סמי אביר
ניתן לאשר המלצת הנציג המקצועי ולקבל ההצעה הזולה ביותר בכפוף לעמידה בכל דרישות
הפנייה ,נהלי העירייה והדין.

סעיף

2

הצעה  02/15ר'-ריהוט וציוד -מח' גנים

נשלחו הצעות ל 5-ספקים:
עידן אל גני בע"מ
·
המעיין לגן  1993בע"מ
·
א.ד מירז
·
גן גנית בע"מ
·
תעשיות ניר גלים
·
התקבלו הצעות מ 4-ספקים :
עידן אל גני בע"מ
·
המעיין לגן  1993בע"מ
·
א.ד מירז
·
בע"מ
גנית
גן
·
הדפס בתאריך09/11/2015 :
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פתיחת הצעות נערכה בתאריך  11.02.15בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו  .נפתחו  4הצעות הזולה ביותר
היא של עידן אל גני בע"מ.
חוות דעת מנהל מחלקת קניינות רכש )יוסף וקנין(:מאשר את הזכיין עידן אל גני בע"מ כזכיין,בכפוף לבדיקת פריטים
לדוג' לפני אספקה .
תואם למפרט משכ"ל

עמודים1/2 :

עידן אל גני בע"מ
·
המעיין לגן  1993בע"מ
·
א.ד מירז
·
גן גנית בע"מ
·
תעשיות ניר גלים
·
התקבלו הצעות מ 4-ספקים :
עידן אל גני בע"מ
·
המעיין לגן  1993בע"מ
·
א.ד מירז
·
גן גנית בע"מ
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  11.02.15בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו  .נפתחו  4הצעות הזולה ביותר
היא של עידן אל גני בע"מ.
חוות דעת מנהל מחלקת קניינות רכש )יוסף וקנין(:מאשר את הזכיין עידן אל גני בע"מ כזכיין,בכפוף לבדיקת פריטים
לדוג' לפני אספקה .
תואם למפרט משכ"ל
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החלטות
הקניין הבהיר בועדה כי היות והזכיין עידן אל גני היינו הזול ביותר בהצעה הכוללת וכן הזול
ביותר ב -מתוך  7הפריטים ,מבקש לקבוע אותו כזוכה בכל ההצעה  ,בשים לב לשיקולי
יעילות והיות ויש לפצל האספקה של כל הפריטים בין גנים שונים.
כמו כן  ,הבהיר הקניין שמחירי ההצעה הזולה טובים.
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לאור האמור ניתן לקבל את המלצת הקניין ולאשר ההצעה הזולה ביותר )עידן אל גני (
בכפוף לעמידה בכל דרישות הפנייה  ,נהלי העירייה והדין.

סוג דיון :ועדת רכש

הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך16/02/201 :
5

מספר דיון4397 :

עמודים2/2 :

