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   ( 2018ספטמבר  12)רביעי  ג' תשרי תשע"ט  ביום  שהתקיימה(  )טלפונית להצעות פטורותהועדה ישיבת 
 

                                                                                                :משתתפים
                                     מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה

 העירייה                                גזברית   -אל רוזהלעל
                     משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם

 מנהלת מחלקת משק ונכסים   -מיכל רוטמן 
                          
 נדון:ה
 
  הדפסת עלון אירועים לפסטיבל רמלה  - 347/2018הצעה מס' . 1
 

 -החוברות יחולקו ל עלוני אירועים, 22להדפיס נדרש   25.26.27/9.18 לפסטיבל רמלה עיר עולם המתקיים בתאריכים 
 . 19.09.2018בתי אב  עד לתאריך  22,000

 -מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות לשלושה בתי דפוס ) הפנייה נעשתה באופן אחיד ( כדלקמן: עדי ברגר
 סטודיו ספרינט, דוזלי, שלוש. 

בבקשה להצעות מחלקת רכש דרשה מבתי הדפוס כי הספק מתחייב להעביר לדיירקט לליין את החוברות עד ליום 
 של לוח זמנים קצר להדפיס ולסיים חלוקת עלון אירועי הפסטיבל. ב ת, וזא22:00בשעה , עד שעה  13.09.2018

 
 התקבלה הצעה אחת: דפוס שלוש. 

 ש                 
  :ת מחלקת רכשהמלצ                   

 הספק עונה על כל דרישות העירייה. .  כולל מע"מ 18,018, ע"ס דפוס שלושלאשר ההתקשרות עם  מחלקת רכש ממליצה                     
   הספק מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים על מנת שהחוברת תופץ לכל בתי האב לפני יום כיפור.                     

  עלון אירוע פסטיבל -טבלת השוואות עבור דפוס 
 

 דפוס שלוש   

 תאור הפריט
 יח'

 כמות חישוב 
 מחיר סה"כ

 20סה"כ   A5.מצב סגור A4דפים בגודל  5 עלון ארועים
 157עמודים. הדפסה דו צדדית עם סיכות. נייר כרומו 

 גרם פרוצס צבעוני מלא.

 15,400 22000 חוברת

הספק הזוכה מתחייב להעביר את החוברות לדיירקט ליין עד 
     22:00עד השעה:  13.9.18יום חמישי 

  

 15,400     ₪סה"כ ללא מע"מ 

 2618     מע"מ

 18,018     ₪סה"כ כולל מע"מ 

 
 

 1822000754 -מקור תקציבי 
 ( 1)נספח מס' 

 
 
 
 
 
 

 : המלצות הועדה
 
  הדפסת עלון אירועים לפסטיבל רמלה - 2018/734הצעה מס' . 1
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 , דפוס שלוש רכש  ממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עםמחלקת הועדה מאשרת המלצת     

 הספק מתחייב לעמוד בלוחות הזמנים על מנת שהחוברת תופץ לכל בתי האב לפני יום כיפור.   .כולל מע"מ 18,018ע"ס     

 

 
 

 אל רוזה                                                              רונן עזריהללע                   
 גזברית העירייה                                                      מנכ"ל העירייה                

 
 
 

 החלטות ראש העיר:

  הדפסת עלון אירועים לפסטיבל רמלה - 2018/734הצעה מס' . 1

 .כולל מע"מ 18,018, ע"ס דפוס שלוש מאשר ההתקשרות עם    

 
 

 
 
 

 יכאל וידלמ
 ראש העיר

 רמלה


