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                     תאור 

פריט                   

הזיקוקיה 2017

כמות  

הזיקוקיה 2017

סה"כ 

כמות 

קנים

3492כוורת 30 מ"מ 164 קנים

3390כוורת 25 מ"מ 130 קנים

כוורת ג'מבו  25 מ"מ 100  

3קנים
300

2200כוורת 30 מ"מ 100 קנים

4200כוורת 22 מ"מ 50 קנים

4200כוורת מניפה  מ"מ 50 קנים

136כוורת  36 קנים

1כוורת 36 קנים - שובל
36

136כוורת 36 קנים שרקנים

136כוורת 36 קנים - קרקלינג

₪1926 14,040.00סה"כ כולל מע"מ 

                     תאור 

פריט                   

הזיקוקיה 2017

כמות לפי 

הזיקוקיה 2017

סה"כ 

כמות 

קנים
81312כוורת 30 מ"מ 164 קנים

81040כוורת 25 מ"מ 130 קנים

כוורת ג'מבו  25 מ"מ        

100  קנים
8

800

6600כוורת 30 מ"מ 100 קנים

16800כוורת 22 מ"מ 50 קנים

12600כוורת מניפה  מ"מ 50 קנים

4144כוורת  36 קנים

4144כוורת 36 קנים - שובל

4144כוורת 36 קנים שרקנים

4144כוורת 36 קנים - קרקלינג

₪5728 35,100.00סה"כ כולל מע"מ 

 201731/-14פרוטוקול הצעות פטורות מס' 
 

ת בי( ב2017במרץ  30תשע"ז ) ' בניסןג, חמישיביום שהתקיימה  פטורות מחובת מכרזהצעות הוועדה ל ישיבתמ

 פנחס זינגר ז"ל. העירייה ע"ש

 

                                                                      נוכחים:

           ית העירייה                        גזבר –אל רוזה לעל

                   משנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 

              מנהלת מחלקת משק ונכסים  –מיכל רוטמן 

               מנהלת אגף מזכירות ומנהל  -כהן גלית  

       

 ן: ו ד נ

 

    2017 לשנת אירועי עצמאותבדינור אספקה והפעלת זיקוקי  - 201748/הצעה מס'  .1

 ת מנחם בגין.פארק עופר וקרי - תקיים מופע זיקוקי דינור בשתי במות, י2017לשנת כחלק מחגיגות עצמאות 

כולל מע"מ, לבמה המשנית נקבע ₪  35,100לבמה המרכזית נקבע סכום של  -העירייה קבעה  מסגרת תקציבית 

ס המסגרת התקציבית הספקים התבקשו להציע את מספר הקנים הגבוה . על בסיכולל מע"מ₪  14,040סכום של 

 ככל האפשר.

           

 כמפורט להלן: ה אחתהצע הספקים לקבלת הצעות מחיר, התקבל 5 -מחלקת רכש פנתה ל

 

  :פארק עופר בשני מטחים - במה מרכזית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :בגין מנחם ריתק - במה משנית
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מספר שביחס לשנה שעברה בדיקה עולה השנה שעברה, מלהצעה מ מאחר ומדובר בהצעה יחידה, נעשתה השוואה

 הציעה גדול יותר. זיקוקיה החברת שהקנים 

 

שהציעה את מספר הקנים , הזיקוקיהלאשר ההתקשרות עם חברת לאור האמור לעיל, מחלקת רכש ממליצה לועדה 

  -ביחס לשנה שעברה  תרהגבוה יו

 .כולל מע"מ₪  35,100של קנים בעלות  5728 – בפארק עופרלבמה 

 .כולל מע"מ₪  14,040 קנים בעלות של 1926 – בקרית מנחם בגיןלבמה 

     

 .1751000780עצמאות  -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 

 הועדה:ת מלצה

 

 2017 לשנת אירועי עצמאותבאספקה והפעלת זיקוקי דינור  - 84/2017הצעה מס'  .1

 , הזיקוקיהות עם חברת מחלקת רכש להתקשר הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצת

 .כולל מע"מ₪  35,100של קנים בעלות  5728 – בפארק עופרלבמה 

 .כולל מע"מ₪  14,040 קנים בעלות של 1926 –בקרית מנחם בגין לבמה 

 

 

 רוזה עללאל                  ת                                                       כהן גלי                      

 גזברית העירייה              מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                  

 

 

 

 החלטת ראש העירייה:

 

 

 2017 לשנת אירועי עצמאותבאספקה והפעלת זיקוקי דינור  - 84/2017הצעה מס'  .1

 ,הזיקוקיהות עם חברת להתקשרמאשר המלצת הועדה 

 .כולל מע"מ₪  35,100של קנים בעלות  5728 – בפארק עופרלבמה 

 .כולל מע"מ₪  14,040 קנים בעלות של 1926 –בקרית מנחם בגין לבמה 

 

 

 

 

   יואל לביא         

 ראש העירייה                                                                                                   

 

 רמלה,


