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 14-25/2016פרטיכל  הצעות פטורות   
 

 (2016מאי  23שני ט"ו אייר תשע"ו) יוםישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה 

 פנחס זינגר ז"ל. בבניין עירייה ע"ש

 משתתפים:                                                         

 מנכ"לית העירייה –איילת כהן                                                          

 גזברית העירייה –עלאלל רוזה                                                          

 ס/יועמ"ש  –עו"ד סופי ויטלם                                                          

 מנהל מחלקת משק ונכסים   –שי אדרת                                                          

 מחלקת רכש –מיכל רוטמן                                                          

 כלכלן אגף הנדסה  –אמרה סהלו                                                          

 אגף הנדסה –יגאל שפושניקוב                                                          

 קצין רכב  –אבי דיל    

 מחלקת ספורט ואירועים  –אברהם דזורייב                                                          

 איכות הסביבה –אליקים וינסשטרן                                                          

 מנהלת אגף חינוך ונוער   –אלונה קליימן                                                          

 מנהל מחלקת אחזקה  –אילן שרמי                       

 אדריכלית העיר   –אורלי כהן                                                          

 מנהל מחלקת פיקוח וחניה  –אבי בכר                                                          

 ע/מנכ"ל                                        –עו"ד רעות שדה                                                          

    :הנדון

 

 קוח והשיטוררכישת אקדחים אביזרים והדרכה לעובדי מחלקת הפי- 169/2016הצעה מס'  .1

 המקומי  

 מנהל הפיקוח והשיטור המקומי פנה למחלקת רכש בבקשה לקבלת הצעות לאקדחים אביזרים     

 והדרכה.    

 ספקים בבקשה לקבלת הצעות מחיר: 3 –מחלקת רכש פנתה ל     

 ,מאיר רוט,מ.א.רוי, )מצ"ב טבלת הצעות(.     3קליבר     

   

   3קליבר 

מאיר 

 רוט

 

 מ.א. רוי

 

 תאור הפריט

יח' 

 כמות חישוב

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 מחיר סה"כ יחידה

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

סיזד  CZאקדח דגם 

P07  38250 2550 28500 1900 30150 2010 15 יחידה 

נרתיק חיצוני מלא עור 

בלנק עם רצועת סגירה 

 1425 95 2040 136 1200 80 15 יחידה בצבע שחור

ק פונדה מעור בלנ

למחסנית עם סגירת 

רצועה מלאה בצבע 

 1425 95 1530 102 975 65 15 יחידה שחור
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 525 35 630 42 345 23 15 יחידה שרוך אבטחה

קורס הכשרת שומרים 

בהוראת  -שעות   9

המשרד לביטחון פנים 

 7425 495 10128.15 675.21 6000 400 15 יחידה כולל תחמושת

 סה"כ ללא מע"מ 

  

  38670   42,828.15 

 

49050 

 מע"מ

  

  6573.9 

 

72,80.7855 

 

8338.5 

 מה"כ כולל מע"מ 

  

  45,243.9 

 

50,108.9355 

 

57,388.5 

 

 

 כל הספקים נותנים אחריות על פי אחריות היצרן לא כולל שבר, כל הספקים מספקים תחמושת 

 לקורס ההכשרה, לאחר בדיקת ההצעות ובהתייעצות עם מר אבי בכר מנהל מחלקה מחלקת רכש 

 כעל זוכים, הצעתם הזולה ביותר והספק   בע"מ 3חברת קליבר ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 עונה על דרישות העירייה.

 בנושא שבנדון. 6/2016-14הצעה זו מבטלת הצעות קודמות מפרטיכל מס'  •

 כל הסעיפים התקציבים של המחלקה ובקשה לכיול הכל בתאום עם הגזברות –  - מקור תקציבי

 

 ( 1)נספח מס' 

 

 כספות כוורת לפיקוח על החניה – 170/2016הצעה מס'  .2

 מנהל הפיקוח והשיטור המקומי פנו למחלקת רכש בבקשה לקבלת הצעות עבור כספות   

 חלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת כוורת לפיקוח על החניה עבור אחסון ציוד ואקדחים , מ

 הצעות מהספקים הבאים:

 הום סנטר,כספות עינבל ואיי.אס אם מגן גולדמן ,)מצו"ב טבלת השוואות(.

    

  

הום 

 סנטר

 

 איי. אס. 

 מגן גולדמן

 כספות 

 ענבל

 תאור הפריט

יח' 

 כמות חישוב

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

 מחיר 

 סה"כ

מחיר 

 יחידה

מחיר 

 סה"כ

ספת כוורת כ

 10*23*46במידות:

כולל הובלה פריקה 

 12000 500 14571.42 607.14 11880 495 24 יחידה והתקנה

 סה"כ ללא מע"מ 

   

11880   14571.42 

 

12000 

 מע"מ

   

2019.6 

 

2477.14 

 

2040 

 סה"כ כולל מע"מ 

   

13,899.6 

 

17,048.57 

 

14040 
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 כעל זוכה הצעתם הזולה ביותר והספק עונה ום סנטרהמחלקת רכש ממליצה להכריז על 

 על דרישות העירייה.

 כל הסעיפים התקציבים של המחלקה ובקשה לכיול הכל בתאום עם הגזברות  –מקור תקציבי 

 

 ( 2)נספח מס' 

 

     

 ות הועדה:מלצה     

 המקומי   טוררכישת אקדחים אביזרים והדרכה לעובדי מחלקת הפיקוח והשי- 169/2016הצעה מס'  .1

 עם הועדה מאשרת המלצת מחלקת  רכש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות     

 . בע"מ 3חברת קליבר     

 

 כספות כוורת לפיקוח על החניה – 170/2016הצעה מס'  .2

 עם הועדה מאשרת המלצת מחלקת  רכש וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות     

 הום סנטר.    

 

 

 עו"ד רעות שדה                                                               איילת כהן            

 ע/מנכ"ל                                                                 מנכ"לית העירייה                

 

 

 החלטות ראש העירייה:

 

 ביזרים והדרכה לעובדי מחלקת הפיקוח והשיטוררכישת אקדחים א- 169/2016הצעה מס'  .1

 המקומי  

 . בע"מ 3חברת קליבר מאשר ההתקשרות עם      

 

 כספות כוורת לפיקוח על החניה – 170/2016הצעה מס'  .2

 הום סנטר. מאשר ההתקשרות עם    

 

 

 

 יואל לביא                                                                                       2016מאי  , 

 ראש העירייה                                                                                                            

 


