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מנהל אגף החשבות
14/07/2015

ליאת אואנונו

נושא הדיון:
ועדת רכש מס' 11

משתתפים:
חיצוניים

השתתפו - :רמי לב  -מנהל אגף -אגף חשבות העירייה,אסנת גולדמן,יוסף וקנין  -מנהל מחלקה -מח' קניינות,מרים שרביט
חשבת -חשב המינהל,אתי מלכא  -מנהל מחלקה -מינהל החינוך,זלמן ינקלביץ  -מנהל אגף -חינוך חרדיתורני,חיים מלכה  -סגן מנהל מחלקה -לוגיסטיקה,ליאת אואנונו  -מזכירה -אגף רכש
נעדרו :יניב סהרוני  -חשב -חשבות מינהלית
מכותבים :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה

סעיף

1

הצעה  32/15ר' -תיקי גב לתלמידים -מח' רווחה

נשלחו הצעות ל 4 -ספקים :
קל גב בע"מ
·
שוגון תיקים ומוצרי עור בע"מ
·
גלטקס
·
חגור תעשיות בע"מ
·
התקבלו הצעות מ 2-ספקים :
קל גב בע"מ
·
שוגון תיקים ומוצרי עור בע"מ
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  07.07.15בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו התקבלו  2הצעות ,ההצעה הזולה ביותר של
קל גב אך ניתן לפיצול .
חוות נציג המח' )חיים מלכה( :ניתן לקבל את ההצעה הזולה ביותר ,כאשר הזולה ביותר א-ב ספק קל גב ,תי' ז-יב ספק
שוגון

ID

החלטות

4946

ת.תוקף
14/07/2015

בועדה נכח חיים מלכה
ניתן לקבל ההמלצת המקצועיות של מנהל המחלקה ולקבל ההצעה הזולה ביותר בכל פריט
,בכפוף לעמידה בכל תנאי הפנייה ,נהלי העירייה והדין .
מנהל המח' הבהיר בועדה כי המחירים שהתקבלו טובים מאוד.

סעיף

2

הצעה  33/15ר' -כורסאות אירוח בד -מח' רווחה .

נשלחו הצעות ל 6 -ספקים :
רהיטי הכוח )(1991בע"מ
·
א.פ עיצובים
·
חאן
·
ארגמן מתכת
סוג ·
הדפס בתאריך09/11/2015 :
דיון :ועדת רכש
אחים וקסמן תעשיות בע"מ
·
אופיס מארט ישראל בע"מ
·
התקבלו הצעות מ 3-ספקים :
רהיטי הכוח )(1991בע"מ
·
א.פ עיצובים
·

מתאריך14/07/201 :
5

מספר דיון4952 :

עמודים1/3 :

נשלחו הצעות ל 6 -ספקים :
רהיטי הכוח )(1991בע"מ
·
א.פ עיצובים
·
חאן
·
ארגמן מתכת
·
אחים וקסמן תעשיות בע"מ
·
אופיס מארט ישראל בע"מ
·
התקבלו הצעות מ 3-ספקים :
רהיטי הכוח )(1991בע"מ
·
א.פ עיצובים
·
חאן
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  07.07.15בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  3הצעות ההצעה הזולה ביותר של
א.פ עיצובים .
חוות דעת נציג המח' )חיים מלכה (-ההצעה של רהיטי הכוח אינה תואמת את הבקשה ולכן ההצעה של א.פ עיצובים
היא המוצר המבוקש וניתן לקבל אותה .

ID

החלטות

4947

ת.תוקף
14/07/2015

בועדה נכח חיים מלכה
לענין ההצעה של חאן -לא הוגשה הצעה במסגרת ההליך,לאחר תום ההליך נשלחו 2
ההצעות על ידיו בפקס  ,והוא הבהיר כי הרלבנטית מבינהם היא ההצעה היקרה יותר
לאור האמור לא ניתן להתייחס להצעותיו במסגרת הליך זה
מה עוד שהצעות העדכנית אינה הזולה ביותר.
הצעת רהיטי כוח אינה מתאימה לדרישות לפי הבהרת הגורם המקצועי ,אשר בחן הכורסא
המוצעת ומצא כי אינה נוחה ,גם מבחינה עיצובית אינה דומה לנדרש ורגליה פחות יציבות
לאור המור ניתן לקבל את ההצעה א.פ .עיצובים העומדת בדרישות ואשר מחיריה סבירים
)לפי הבהרת המנהל המקצועי ( ובכל ועמידה בדרישות הפנייה  ,נהליה והדין.

סעיף

3

הצעה  08/15ש' -ימי עיון מנהלי מוסדות חינוך חרדיים -אגף חינוך החרדי

נשלחו הצעות ל 4-ספקים :
מלון כינר גליל
·
מלון קיבוץ לביא
·
מלון ניר עציון
·
מלון כנען ספא
·
התקבלו הצעות מ 3-ספקים :
מלון כינר גליל
·
מלון קיבוץ לביא
·
מלון ניר עציון
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  06.07.15בנוכחות יוסף וקנין וליאת אואנונו ,נפתחו  3הצעות ההצעה הזולה ביותר של
קיבוץ לביא ,
חוות דעת מנהל האגף )זלמן ינקלביץ (-מאחר ולאור השקלול  ,מלון כינר הצעתו הזולה ביותר ,ממליץ על קבלת הצעתו
לביצוע .

ID

החלטות
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הדפס בתאריך09/11/2015 :

מתאריך14/07/201 :
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ID

החלטות

4948

ת.תוקף
14/07/2015

בועדה נכח זלמן ינקלביץ
בהתאם להמלצת הצוות המקצועי ניתן לקבל ההצעה אשר מחירה המשוקלל הינו הטוב ביותר
,בכפוף לעמידה בכל תנאי הפניה ,
נהלי העירייה והדין .
מנהל האגף הבהיר כי מחירי ההצעה הזולה טובים .
ההיקף הכספי הכולל של ההתקשרות לא יעלה על ההיקף הכספי הפטור ממכרז.
ככל הנראה חלה טעות במחיר המפורט לתוספת שלישי בחדר -יש להפחית ממחיר זה מנהל
האגף והקניין יבהירו המחיר לפריט זה מול הזכיין.
יובהר כי בכל מקרה הצעת המציע הנ"ל היא הזולה ביותר .

סעיף

המעה  07/15ש' -אספקת שירותי אינטרנט לגני ילדים -מח' חינוך

4

נשלחו הצעות ל 4-ספקים :
בזק בנלאומי
·
אינטרנט זהב
·
 013נטוויזן
·
רימון בע"מ
·
התקבלו הצעות מ 3 -ספקים :
בזק בנלאומי
·
אינטרנט זהב
·
 013נטוויזן
·
פתיחת הצעות נערכה בתאריך  05.07.15בנוכחות יוסף וקנים וליאת אואנונו ,נפתחו  3הצעות ,ההצעה הזולה ביותר של
אינטרנט זהב .
חוות דעת מנהל אגף מחשוב )יוסי בן סימון (-לאחר בחינת ההצעות ממליץ לקבל את הצעת חברת אינטרנט זהב .
סה"כ הסל שהוצע ע"י החברה הינו הזול ביותר.

ID
4949

ת.תוקף

החלטות

14/07/2015

בועדה נכחה אתי מלכא
בהתאם להבהרת הגורמים המקצועים המחיר המוצע טוב מאד .
ניתן לאשר ההמלצה המקצועית ולקבל ההצעה הזולה ביותר בכפוף להמצאת הסכם חתום ,
ועמידה בכל תנאי הפנייה ,
נהלי העירייה והדין.
בהתאם להבהרת היועץ המקצועי )אורי נחום ( מדובר בצרכים שונים לחלוטין מצרכי העירייה
,מבחינת אופיים  ,מה עוד שהאינטרנט לעירייה מסופק על-ידיהחב' לאוטומציה במסגרת
הסכם הכולל שירותים שונים נוספים ,האינטרנט לבתי הספר מוספק על יד משרד החינוך.
)ניתן לבצע הפניה באמצעות ועדת הרכש לאחר התייעצות עם היועמ"ש(

סוג דיון :ועדת רכש
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