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הצעה  15/15ר' -מערכת ישיבה משולב בטון ועץ-פארק אשדוד ים

נשלחו הצעות ל 4-ספקים :
שחם אריכא
·
גנית פארק בע"מ
·
עמית ריהוט רחוב וגן בע"מ
·
ולפמן תעשיות בע"מ
·
התקבלה הצעה מספק :1
שחם אריכא
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  14.04.15בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו.נפתחה הצעה , 1ההצעה של
שכם אריכא.
חוות דעת נציג המח' )גיל בן נעים (:ההצעה עומדת בדרישות פארק  ,ומתאימה לצרכים של הפארק ,מחירים סבירים
וההצעה עומדת בדרישות הפניה.
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בוועדה נכחו אבי ביטון וגיל בן נעים :בתאריך 27.04.15
נציג הרכש והנציגים המקצועים הבהירו בועדה כי יש חשיבות לרכישת דגם בעל מאפייני
המפרט המבוקש וכי בהתאם להצעה היחידה שהתקבלה ולפי ידיעת הגורמים המקצועים אין
למציעים נוספים מע' ישיבה עם מאפיינים אלה.
לאור האמור ממבוקש לקבל הבהרה מסודרת בכתב של המח' כי ניתן לאשר הזמנת הדגם
בעל המאפיינים המפורטים .
ההבהרה תבחן על ידי נציגי הועדה )ובועדה נוספת ואו בסבב מיילים (
כול שישתכנעו חברי הועדה כי ניתן לאשר הזמנת הדגם הנ"ל והיות והיקפי הרכישה שלו )סך
ל 3-שנים( אינם חורגים מההקף הפטור ממכרז ניתן יהיה לאשר ההצעה הזולה ביותר .
בכפוף לעמידה בכל תנאי הפנייה ,והדין ונהלי העירייה המאושרים ככל שיוחלט שאין מקום
להפרדת הדגם הספציפי .
ממכלול רכישות פריטי הגן  -על כוח הרכש להבהיר היקף כולל לרכישת פריטי גן ברכש ב-
 3שנים לאחר מכן
יוחזר הנושא לדיון והחלטה
דיון נוסף בתאריך 05.05.15
לאחר התייעצות עם היועמש' והיות וההיקף הכספי של הפריטים אינו חורג מההיקף הפטור
ממכרז )לתק' של  3שנים ( והיות
ומדובר בצרכים עכשיו  ,בהתאמה לריהוט הקיים והמתאים לאזור בו ממוקם מבחינה עיצובית
ובטיחותית הוחלט כי ניתן לאשר ההצעה הזולה ובכפוף לעמידה בכל תנאי העירייה ,נהליה
והדין .
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הצעה  05/15ש' -אירוע חגיגות יום הניצחון -מח' לעלייה וקליטה

נשלחו הצעות ל 4 -ספקים :
בל מר
·
בית האופרה
·
לחיים
·
אגם אירועים על הים
·
התקבלה הצעה 1מספק:
לחיים
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  22.04.15בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו התקבלה הצעה  1אשר הגיעה לפקס המיוחד
,ההצעה של
לחיים.
חוות דעת מנהלת המח' )מרינה רוגטניק(-מזה כמה שנים אנו מקיימים אירוע חגיגות יום הניצחון -9במאי באולמי "לחיים".
השירות הניתן מסביה רצון  ,האוכל שמוגש הוא ברמה גבוה מאוד וביד רחבה.
כמו כן ,האירוע מלווה בסרט ותוכנית אמנותית בנושא :יום הניצחון.
בעלי האולם נותנים כבוד ויחס מיוחד לקהל הווטרנים מלחמת העולם השנייה
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בועדה נכחה מרינה רוגטניק
ניתן לקבל את ההצעה שהוגשה .
יש להקפיד ולפנות לקבלת הצעות מוקדם יותר שנה הבאה ולנסות להגדיל את מאגר
המשתתפים .
המחיר הינו  85ש"ח למענה )לא כולל מע"מ(,
הגברה תאורה ,ועיצוב במחיר של  2500ש"ח )לא כולל מע"מ (
זמרים ומנחה במחיר של  4000ש"ח )לא כולל מע"מ (
הכל בכפוף לעמידה בכל דרישות הפנייה  ,תנאי העירייה והדין ובכפוף לקיומו של תקציב
והזמנה תקציבית מאושרת
בהתאם לבדיקת מח' הרכש עם מח' רשיון עסק למציע רישיון עסק ,
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