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מנהל אגף החשבות
08/06/2015

ליאת אואנונו

נושא הדיון:
ועדה מס' 8

משתתפים:
חיצוניים

השתתפו - :שרית ביסמוט  -מנהל מחלקה -מח' חשבות,אסנת גולדמן,יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות,פלורי דהן
חשב מינהלי -אגף התקציבים,יניב סהרוני  -חשב -חשבות מינהלית,חיים מלכה  -סגן מנהל מחלקהלוגיסטיקה,אריה תורג'מן  -סגן מנהל אגף -אגף החופים,ליאת אואנונו  -מזכירה -אגף רכש
נעדרו :אבי ביטון  -ראש מנהלת רובע -מנהלת רובע
מכותבים :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה

סעיף

הצעה  -26/15משקפים  -אגף חופים

1

נשלחו הצעות ל  5-ספקים :
אחים הלפרין  -אופטיקה
·
משקפיים -עינייך יונים
·
קשר עין -אופטיקה
·
אופטיקה סנטר
·
לוכסויז'ן בע"מ
·
התקבלו הצעות מ 2-ספקים:
קשר עין -אופטיקה
·
אופטיקה סנטר
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  25.05.15בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו  ,נפתחו 2הצעות ,ההצעה
הזולה ביותר של אופטיקה סנטר .
חוות דעת מנהל האגף)אריה תורג'מן ( -ממליץ על הספק הזול ביותר המחירים סבירים והדגמים המוצעים תואמים את
צורכי המצילים.

ID

החלטות

4825

ת.תוקף
08/06/2015

בועדה נכח אריה תורג'מן
ניתן לקבל ההצעה הזולה בהתאם להמלצת הנציג המקצועי ובכפוף לעמידה בכל תנאי
העירייה נהליה והדין .
על ההיקף הכספי הכולל ל 3-במסגרת ההיקף הפטור ממכרז

סעיף

2

סוג דיון :ועדת רכש

הצעה מס' - 27/15מכונת לשטיפת רצפות -פארק אשדוד ים

הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך08/06/201 :
5

מספר דיון4818 :

עמודים1/3 :

נשלחו הצעות ל 4-ספקים:
אול גרופ שיווק והפצה בע"מ
·
אלרז מכונות ניקוי מתקדמות
·
מורן טכנולוגיות ניקוי מקצועי
·
שדית הנדסת מיכון בע"מ
·
התקבלו הצעות מ 3 -ספקים :
אול גרופ שיווק והפצה בע"מ
·
אלרז מכונות ניקוי מתקדמות
·
מורן טכנולוגיות ניקוי מקצועי
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  25.05.15בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו  ,נפתחו 3הצעות ,ההצעה
הזולה ביותר של אול גרופ שיווק והפצה בע"מ.
חוות דעת נציג המח')יוסי עזור(:מחיר המכשיר הוא מחיר סביר על פניו המפרט תואם את המפרט שהתבקש ,אך מבקש
לאשר ספק במתן הדגמה בשטח .

ID

החלטות

4826

ת.תוקף
08/06/2015

בועדה נכח יוסי עזור
ניתן לקבל ההצעה הזולה ביותר בהתאם להמלצת הנציג המקצועי לאחר בדיקת המנהל
ובכפוף לבדיקת המנהל את תפקוד המכשיר בשטח והתאמתו לדרישות העירייה ,ובכפוף
לעמידה בכל הוראת הדין ונהלי העירייה ההחלטה מתייחסת לרכישת המכונה עצמה ולא
לחומרי הניקוי אשר ירכשו בנפרד.

סעיף

3

הצעה  25/15ריהוט -מח רווחה

נשלחו הצעות ל 7-ספקים :
גיל -ה.פרוייקטיים
·
רהיטי הכוח ) (1991בע"מ
·
ארגמן מתכת בע"מ
·
אופיס מארט ישראל בע''מ
·
חאן
·
ארגמן מתכת בע"מ
·
ריהוטק
·
אופיס זון בע"מ
·
התקבלו הצעות מ 6-ספקים :
גיל -ה.פרוייקטיים
·
רהיטי הכוח ) (1991בע"מ
·
ארגמן מתכת בע"מ
·
אופיס מארט ישראל בע''מ
·
חאן
·
ארגמן מתכת בע"מ
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  25.05.15בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו  ,נפתחו 5הצעות ,ההצעה
הזולה ביותר של ארגמן מתכת
חוות דעת נציג המח' )חיים מלכה (-ניתן לקבל את ההצעה הזולה מכל פריט .
פריט - 1+6אופס מארט,פריט - 2+3ארגמן מתכת בע"מ ,פריט -4רהיטי הכוח ,פריט -5חאן.
לאחר אישור הועדה אבקש לבדוק צל הספק שאכן המוצר מתאים לבקשת המח' ,המחיר בגדר הסביר.

סוג דיון :ועדת רכש

הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך08/06/201 :
5

מספר דיון4818 :

עמודים2/3 :

ID

החלטות

4827

ת.תוקף
08/06/2015

בועדה נכח חיים מלכה
בהתאם להבהרת הקניין )לפני הועדה ( ההקפים הכספים הנרכשים שלא במסגרת מכרז אינם
עולים על ההיקף הפטור ממכרז  ,והפריטים נשוא פניה אינם כלולים במכרז.
ניתן לאשר ההמלצה המקצועית ולאשר הפריט הזול ביותר בכל סעיף כזוכה ובכפוף לבדיקת
הנציג המקצועי שאכן התוצר מתאים לדרישות ,לנהלי העירייה והדין.

סעיף

הצעה  - 24/15שילוט אותיות תלת מימד -מח' רווחה

4

נשלחו הצעות ל 8-ספקים :
ד.פ המרכז הישראלי לשילוט בעמ
·
מישל שלטים
·
נוף שלטים 57
·
ענטבי את אניגר
·
שלטי אשדוד
·
בארי שלטים
·
הדס איצקוביץ
·
גולדפיין מדיה
·
התקבלו הצעות מ 3-ספקים :
שלטי אשדוד
·
בארי שלטים
·
הדס איצקוביץ
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  25.05.15בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו  ,נפתחו  3הצעות ,ההצעה
הזולה ביותר של הדס
איצקוביץ
חוות דעת נציג המח' )חיים מלכה (-למרות ההצעה הזולה של הדס איצקוביץ אבקש להמליץ על בארי שלטים ,הנ"ל הכין
את כל הסקיצות והדמיות ועל פיהם השתמשנו.

ID
4828

ת.תוקף

החלטות

08/06/2015

בועדה נכח חיים מלכה
הוחלט לאשר ההצעה הזולה ביותר לביצוע שילוט תלת מימד למעון יובלים בכפוף לעמידה
בכל דרישות העירייה ,נהלי העירייה והדין.
יצויין כי לענין שילוט לכיוונים לא נדונו ההצעות היות והמח' ביקשה להכניס שינוים מהותים
במפרט המחייבים יציאה להצעות חדשות.

סוג דיון :ועדת רכש

הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך08/06/201 :
5

מספר דיון4818 :

עמודים3/3 :

