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סעיף

1

הצעה  28/15ר'  -כלים מוזיקלים -פארק אשדוד ים

נשלחו הצעות ל 3 -ספקים :
אקו מיוזיק
·
גן וצליל כלי נגינה חברתיים
·
קסם ירוק
·
התקבלו הצעות מ 3 -ספקים :
אקו מיוזיק
·
גן וצליל כלי נגינה חברתיים
·
קסם ירוק
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  08.06.16בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו,נפתחו  3הצעות הזולה ביותר של
אקו מיוזיק אך חסרים פריטים ,אז הזול ביותר בהצעה הכוללת גן וצליל כלי נגינה חברתיים .
חוות דעת מנהל )אבי ביטון (-מיקום התקנת הפריטים היינו בקו הראשון לים על כן מאוד חשוב שהפריטים יהיו חזקים
ועמידים במזג האוויר ,על כן ביקשנו כלים מנירוסטה.
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בועדה נכח אבי ביטון
בשיחות הבהרה שהתקיימה בפורום ועדת רכש נציג המציע הזול ביותר )"גן וצליל( והמציע
הבהיר במפורש כי הצעתו מתייחסת לברזל ולא לנירוסטה  STEEL STAINNLESSע"פ
דרישות המפרט  ,לאור האמור הצעה זו אינה רלבנטית ,היות ואינה עומדת בדרישות הפנייה.
בברור טלפוני עם המציע שהצעתו השנייה בחלק מהפריטים )"אקו מיזיק"(הבהיר המציע
שהצעתו מתייחס לניורוסטה כנדרש במפרט וכי הוא יכול לעמוד בלו"ז הנדרש.
התקיים דיון בועדה והוחלט כי ניתן לפצל הזכייה כך שהמציע "אקו מיוזיק "היינו הזוכה
בפריטים  3,5,7ו) 6-כאופציה בלבד( בהם הגיש הצעה הזולה יותר.
בשאר הפריטים הזוכה הינו "קסם ירוק "
הזכיות הינן בכפוף לעמידה בכל תנאי הפנייה  ,נהלי העירייה והדין ובכך שהמחירים כוללים
התקנה והובלה .
בהתייעצות עם היועמש ההיקף הכספי הכולל של התקשרות לתק' של  3שנים לא יעלה על
ההיקף הפטור ממכרז.

סעיף

הצעה  19/15ר'  -פח אשפה דקורטיבי-פארק אשדוד ים
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נשלחו הצעות מ 2-ספקים :
ר.ג.א אקולוגיות בע"מ
·
קואלה פתרונות מיחזור בע"מ
·
התקבלו הצעות מ 2-ספקים:
ר.ג.א אקולוגיות בע"מ
·
קואלה פתרונות מיחזור בע"מ
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  08.06.16בנוכחות ניסים ביטון ,יוסף וקנין וליאת אואנונו,נפתחו  3הצעות הזולה ביותר של
ר.ג.א אקולוגיות בע"מ.
חוות דעת מנהל )אבי ביטון(-ממליץעל הזוכה הזול ביותר ,עומדים במפרט שביקשנו.
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בועדה נכח אבי ביטון
ניתן לקבל המלצת המנהל המקצועי ולקבל ההצעה הזולה ביותר בכפוף לעמידה בכל תנאי
הפנייה ,נהלי העירייה והדין .
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