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סימוכין:
התקיים בתאריך12:19 11/05/2015 :
מנהל אגף החשבות
מיקום הישיבה:
11/05/2015
תאריך אישור:
ליאת אואנונו
הדפס ע"י:

נושא הדיון:
ועדת רכש מס ' 6

משתתפים:
חיצוניים

השתתפו - :רמי לב  -מנהל אגף -אגף חשבות העירייה,אסנת גולדמן,יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות,יוסי לרר
מנהל אגף -אגף הנטיעות,פלורי דהן  -חשב מינהלי -אגף התקציבים,חיים מלכה  -סגן מנהל מחלקהלוגיסטיקה,יניב סהרוני  -חשב -חשבות מינהלית,ליאת אואנונו  -מזכירה -אגף רכש
נעדרו :צביקה פדר  -חשב -אגף התקציבים
מכותבים :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה

סעיף

1

הצעה מס'  06/15ש' -שירות ניטור חדקונית הדקל האדומה -אגף הנטיעות

נשלחו הצעות ל 6-ספקים:
ביו שדה אליה
·
שלפ מעבדה חקלאית
·
דקל
·
אגרוטל הדברות
·
הגרעין בע"מ
·
מרגליות סחר חיטוי בע"מ
·
התקבלו הצעות מ 3 -ספקים :
ביו שדה אליה
·
שלפ מעבדה חקלאית
·
דקל
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  27.04.15בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו.נפתחו  3הצעות ההצעה הזולה
ביותר של ביו שדה אליה
חוות דעת מנהל האגף )יוסי לרר(-הקבלן ביו שדה אליה הינו הקבלן הזול ביותר ,ביו שדה אליה הינה חברה הגדולה
בארץ בנושא ניטור חרקים ממליץ עליה לבימוע העבודה והוא לא העיר הערות למפרט  ,המחיר סביר .

ID

החלטות

4695

ת.תוקף
11/05/2015

בועדה נכח יוסי לרר
ניתן לקבל את המלצת מנהל האגף ולאשר ההצעה הזולה ביותר בכפוף לעמידת ההצעה בכל
תנאי הפנייה  ,נהלי העירייה והדין .

סעיף

2

הצעה מס'  06/15ר' -חדר סנוזלן -מח' רווחה

נשלחו הצעות ל 5-ספקים :
מירי לזר
·
שיקומית בע"מ
·
בתנועה
גן
סוג ·
הדפס בתאריך09/11/2015 :
דיון :ועדת רכש
ש.ת פעלטון בע"מ
·
פישר טכנולוגיות רפואיות
·
התקבלו הצעות מ-ספקים :
מירי לזר
·
שיקומית בע"מ
·
גן בתנועה
·

מתאריך11/05/201 :
5

מספר דיון4708 :

עמודים1/4 :

נשלחו הצעות ל 5-ספקים :
מירי לזר
·
שיקומית בע"מ
·
גן בתנועה
·
ש.ת פעלטון בע"מ
·
פישר טכנולוגיות רפואיות
·
התקבלו הצעות מ-ספקים :
מירי לזר
·
שיקומית בע"מ
·
גן בתנועה
·
ש.ת פעלטון בע"מ
·
פישר טכנולוגיות רפואיות
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  27.04.15בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו.נפתחו  5הצעות ההצעה הזולה
ביותר של גן בתנועה
חוות דעת נציג המח' )חיים מלכה (-ניתן לקבל את ההצעה הזולה ביותר של גן בתנועה .

ID

החלטות

4699

ת.תוקף
11/05/2015

בועדה נכח חיים מלכה
על מנהל המח' להגיש חוות דעת מפורטת על פיה ההצעה הזולה ביותר עומדת בכל תנאי
הפנייה לרבות רכיבים נושאי תקן בק  ,הקמת חדרי סנוזלן בעבר  ,תו תקו ישראלי ,
ניתן לאשר ההצעה הזולה ביותר בכפוף לקבלת חוות דעת כמצוין לעיל ועמידת הצעה בכל
תנאי הפנייה נהליה והדין .
ככל שההצעה הזולה ביותר אינה עומדת בתנאים המפורטים יוחזר הנושא לדיון בועדה .

סעיף

הצעה מס'  14/15ר' -סככות המתנה לאוטובוסים -אגף פיתוח ותשתיות

3

נשלחו הצעות ל 5-ספקים :
צ.רוט תעשיות בע"מ
·
אי אם שגב תעשיות בע"מ
·
שחם אריכא
·
קיסריה עיצוב נוף בע"מ
·
רימונים
·
התקבלו הצעות מ 2-ספקים :
צ.רוט תעשיות בע"מ
·
אי אם שגב תעשיות בע"מ
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  27.04.15בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו.נפתחו  2הצעות ההצעה הזולה
ביותר של צ.רוט תעשיות בע"מ
חוות דעת נציג המח' )אלכסנדר יפטר (-המחיר הזול ביותר הוא של צ רוט תעשיות בע"מ ספק שמשרת את העיריית
אשדוד ,עומד בתנאי המפרט והמחירים הם סבירים וטובים .

ID

החלטות

4700

ת.תוקף
11/05/2015

בוועדה נכח אלכסנדר יפטר
המנהל המקצועי הבהיר בועדה שאין כוונה להזמין את ארגז הפרסום  ,והוא אינו רלבנטי .
ניתן לקבל ההצעה הזולה ביותר של רוט ,בכפוף לעמידה בכל תנאי העירייה ,נהלי העירייה
והדין.

סעיף

4

סוג דיון :ועדת רכש

הצעה מס'  03/15ר' -מצלמות וציוד נלווה -מח' לחינוך מיוחד

הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך11/05/201 :
5

מספר דיון4708 :

עמודים2/4 :

נשלחו הצעות ל 5-ספקים :
מעגל סגור בע"מ
·
יוגנד
·
הדר סוכנויות לצורכי צילום בע"מ
·
ארליך מרכז הצילום
·
SPS
·
התקבלו הצעות מ 5 -ספקים :
מעגל סגור בע"מ
·
יוגנד
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  27.04.15בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו.נפתחו  2הצעות ההצעה הזולה
ביותר של מעגל סגור בע"מ
חוות דעת מנהל המח' )טלי מימון( -לאחר בדקתי את המוצרים ש ל מעגל סגור
הכל בסדר יש לי הסתייגות מפריט  9-10שאינו מתקין את התוכנה והמחיר אינו כולל דיסק התקנה ,והתקנה כומ כן עלות
לשנה רשיון זה  350$כל שנה אבקש לבדוק מול הספק השני שהציע חצי מחיר עבור כל שנה

ID

החלטות

4701

ת.תוקף
11/05/2015

בועדה נכחה טלי מימון
התברר כי שני הספקים קיבלו אותה ההבהרה לענין סעיפים  9ו , 10על פיה הסעיפים הנ"ל
הינם ללא התקנה וללא רישיון .
המחיר של מעגל סגור לרישיון הינו  350$לשנה ושל יוגנד  150$לשנה .
למרות האמור ההצעה הכוללת של מעגל סגור זולה יותר וניתן לקבלה בכפוף לעמידה בכל
נהלי העירייה  ,תנאי הפנייה והדין .
יעשה ניסיון להוזיל את ההצעה לרשיון .

סעיף

הצעה מס'  17/15ר' -מערכת מצלמות אבטחה -מיתר חרדי .

5

שלחו הצעות ל 5-ספקים :
א.ס ניוטון בע"מ
·
אפרון מערכות
·
פרוטקט מרכבה
·
דרך ארץ וביטחון בע"מ
·
טופ ליין מערכות אבטחה
·
התקבלו הצעות מ 5-ספקים :
א.ס ניוטון בע"מ
·
אפרון מערכות
·
פרוטקט מרכבה
·
דרך ארץ וביטחון בע"מ
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  27.04.15בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו.נפתחו  4הצעות ההצעה הזולה
ביותר של דרך ארץ וביטחון בע"מ
חוות דעת נציג המח' )חיים מלכה(-ניתן לקבל את ההצעה הזולה ביותר של דרך ארץ ובטחון בע"מ .
ההצעה עומדת בתנאים שביקשנו ,והמחירים סברים לשוק.

ID
4702

ת.תוקף

החלטות

11/05/2015

בועדה נכח חיים מלכה
ניתן לקבל את המלצת מנהל המח' ולקבל את ההצעה הזולה ביותר בכפוף לעמידה בכל
נהלי העירייה  ,תנאי הפנייה והדין.

סוג דיון :ועדת רכש

הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך11/05/201 :
5

מספר דיון4708 :

עמודים3/4 :

סעיף

הצעה מס'  16/15ר'-תאורת עין החתול -פארק אשדוד ים ).הצעות חוזרות פרוטוקול מס' ( 2

6

נשלחו הצעות ל 4 -ספקים :
ענטבי את אניגר
·
חמו גלמית בע"מ
·
ריבק שינויים בהרגלי תנועה
·
דפ המרכז הישראלי לשילוט בע"מ
·
התקבלו הצעות מ 2-ספקים :
ענטבי את אניגר
·
חמו גלמית בע"מ
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  07.05.15בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו.נפתחו  4הצעות ההצעה הזולה
ביותר של חמו גלמית בע"מ.

ID
4703

ת.תוקף

החלטות
נעשתה פנייה חוזרת ל 3-המשתתפים בהליך ,ניתן לקבל ההצעה הזולה ביותר של חמו
גלמית ,בכפוף לעמידה בכל תנאי העירייה ,נהליה והדין .

סוג דיון :ועדת רכש

הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך11/05/201 :
5

11/05/2015

מספר דיון4708 :

עמודים4/4 :

