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הצעה  02/15ש'-הסעות-קידום נוער

נשלחו הצעות ל 7-ספקים :
מש-דן
·
מוניות העיר אשדוד
·
אמנון מסילות
·
מטיילי ירון בר
·
מטיילי תור
·
נתיבים חדד
·
מטיילי עודד
·
התקבלו הצעות מ 5-ספקים :
אמנון מסילות
·
מטיילי ירון בר
·
מטיילי תור
·
נתיבים חדד
·
מטיילי עודד
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  17.02.15בנוכחות יוסף וקנין ,וליאת אואנונו.נפתחו  5הצעות  ,ההצעה הזולה ביותר
מטיילי עודד.
חוות דעת מנהלת המח' )רויטל עמוס(-המח' למניעת נשירה וקידום נוער -תצמד לזכיינים של מכרז ההסעות לשנת 2015
ותעבוד עם מטיילי עודד המחיר עומד במסגרת התקציבית של המח' ועומד במחירים סבירים לעומת שוק ההסעות בעיר
ומחוץ לה.
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בועדה נכחה רויטל עמוס
בדיון בועדת הרכש הבהיר הקניין כי אין טעם לפצל ההצעה על פי הפריטים לאור הפער
הכספי הנמוך שיוביל הפיצול מחד לעומת
הסרבול שבעבודה מול שני ספקים .
לאור הבהרת הקניין והמנהל המח' יש לאשר ההמלצה המקצועית ולאשר את מטיילי עודד
)שמחיריה הינם הזולים ביותר ס'ך( כזוכה בכפוף לעמידה בכל תנאי הפנייה ,נהלי העירייה
והדין.
יובהר כי על ההתקשרות יחולו כל תנאי ההסכם שנחתם מכח מכרז  23/14בשינויים
המחוייבים לפי הענין.יש להחתים הזוכה על מסמך
המבהיר כי תנאי ההתקשרות מכח מכרז  23/14חלים על ההליך נשוא פנייה זו.
הקניין מבהיר כי המחירים המפורטים סבירים ביותר וכי זו בהחלט סביר לקבוע מחיר אחיד
להסעות מחוץ לעיר ביעדים המפורטים בפנייה .

סעיף
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הצעה  04/15ר' -ערכת מציאות מדומה -מח' רווחה

נשלחו הצעות ל 5-ספקים :
מירי לזר
·
שיקומית בע"מ
·
גן בתנועה
·
ש.ת פעלטון בע"מ
·
פישר טכנולוגיות רפואיות
·
התקבלו הצעות מ 3-ספקים:
שיקומית בע"מ
·
גן בתנועה
·
ש.ת פעלטון בע"מ
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  23.02.15בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו נפתחו  3הצעות ,הזולה ביותר של ש.ת
פעלטון בע"מ הועבר
לבדיקת המח'
חוות דעת נציג המח' )חיים מלכה(-ניתן לקבל את את ההצעה הזולה,אולם ישנה בעיה של שירות בזמן האחריות שהיא
לקויה אבקש לקחת זאת בחשבון ולחייב אותו אותו בסכום במידה ולא נקבל שירות כראוי וזאת לאור ניסיון קודם של
המח'
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בוועדה נכח חיים מלכה
ניתן לקבל ההצעה הזולה ביותר בכפוף לעמידה בכל תנאי הפנייה ,נהלי העירייה והדין.בכפוף
להמצאת מפרט הפנייה חתום ע"י הזוכה .
הנציג המקצועי הבהיר כי ההתקנה הינה על בטון וכי אין צורך בשינויי סוג המקרן או גודל
ההקרנה .
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הצעה  05/15ר'-וילונות גלילה -מח' רווחה

נשלחו הצעות ל 6-ספקים :
דקורציה אלברט
·
ונציאני עיצובים
·
עולם הדקורציה
·
עולם השטיח והדקורציה
·
רקוטקס בע"מ
·
תהילה דקורציה ועיצוב
·
התקבלו הצעות מ 5 -ספקים :
דקורציה אלברט
סוג ·
הדפס בתאריך09/11/2015 :
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ונציאני עיצובים
·
עולם השטיח והדקורציה
·
רקוטקס בע"מ
·
תהילה דקורציה ועיצוב
·
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פתיחת הצעות נערכה בתאריך  23.02.15בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו נפתחו  5הצעות ,ההצעה הזולה ביותר של

עמודים2/3 :

נשלחו הצעות ל 6-ספקים :
דקורציה אלברט
·
ונציאני עיצובים
·
עולם הדקורציה
·
עולם השטיח והדקורציה
·
רקוטקס בע"מ
·
תהילה דקורציה ועיצוב
·
התקבלו הצעות מ 5 -ספקים :
דקורציה אלברט
·
ונציאני עיצובים
·
עולם השטיח והדקורציה
·
רקוטקס בע"מ
·
תהילה דקורציה ועיצוב
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  23.02.15בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו נפתחו  5הצעות ,ההצעה הזולה ביותר של
עולם השטיח והדקורציה ,
חוות דעת נציג המח' )חחים מלכה (-ניתן לקבל את ההצעה הזולה של עולם השטיח והדקורציה ,המחיר הינו בגדר סביר
ועומדת בכל תנאי הפניה .וילונות לא ניתן לפיצול והיות ומדובר בעיסקה קומפלט
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בוועדה נכח חיים מלכה
ניתן לקבל ההצעה הזולה ביותר בהתאם להמלצת הנציג המקצועי ובכפוף לעמידה בכל תנאי
הפנייה ,נהלי העירייה והדין.
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