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( בחדר ישיבות ע"ש אפריאט 2018נובמבר  6) כ"ח בחשון תשע"טשלישי,  יוםב להצעות פטורותהועדה מישיבת 

  בבניין העירייה. 
 

                                                            : משתתפים
                                    מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה 

 גזברית העירייה                                   -רוזה עללאל
                          עמ"שוימשנה ל - סופי ויטלם עו"ד 

                             מח' משק ונכסים  מנהלת  -מיכל רוטמן 
 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון

 

 הנדון:
 רכישת מוניטורים להפעלת האב ע"י עמותת תפוח   -2018/432הצעה מס'  .1

 ע"י עמותת תפוח נדרש לרכוש מוניטורים , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:להפעלת האב 

 יניר מערכות .,  חברת מטריקס

 : מחיר להלן טבלת השואות

 יניר מערכות בע"מ   מטריקס  

 ₪ מחיר יחידה  כמות תאור הפריט
מחיר סה"כ 

 ₪ 
מחיר יחידה 

 ₪ 
מחיר סה"כ 

 ₪ 

 5670 1890 5100 1700 3 כ שווה טיב וערך PM32מוניטור ) מסך( דגם סמסונג 

שווה טיב  BD  43Jמוניטור ) מסך( דגם סמסונג 
 2290 2290 2235 2235 1 וערך 

 856 856 1000 1000 1 התקנה

 ₪ סה"כ ללא מע"מ 
  

8,335 
 

8,816 

 

  .לא כולל מע"מ₪  8,335ע"ס  חברת מטריקס  ההצעה הזולה ביותר של  מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות עם

 משרד לפריפריה הנגב והגליל  -מקור תקציבי 
 ( 1)נספח מס' 

 

 להפעלת האב ע"י עמותת תפוחרכישת ערסלים לגינת הגג  - 433/2018הצעה מס' . 2

 , מחלקת רכש פנתה בבקשה לקבלת הצעות מחיר מהספקים  ערסליםלהפעלת האב ע"י עמותת תפוח נדרש לרכוש   
 סטוק.,  מייגן הבאים:  

 

 להלן טבלת השואות מחיר :

 
  גרדן סטוק  מייגן  

 מחיר  ₪ יחידה מחיר  ₪ כ"סה מחיר  ₪ יחידה מחיר כמות הפריט תאור
  ₪ כ"סה

 1580 790 1398 699 2 יחיד ערסל

 150 75 500 250 2 הרכבה + הובלה

 1730  1898    ₪ מ"מע ללא כ"סה

 

 . לא כולל מע"מ₪  1,730ע"ס  סטוק גרדן   עם ההצעה הזולה ביותר של מחלקת רכש ממליצה לאשר ההתקשרות
 משרד לפריפריה הנגב והגליל   -מקור תקציבי 

 ( 1)נספח מס' 
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 :מלצות הועדהה

 רכישת מוניטורים להפעלת האב ע"י עמותת תפוח   -432/2018הצעה מס'  .1
 ₪  8,335ע"ס  חברת מטריקס ההתקשרות עם לאשר  בפני ראש העירממליצה ומחלקת רכש הועדה מאשרת המלצת     
 לא כולל מע"מ.    
 
 רכישת ערסלים לגינת הגג להפעלת האב ע"י עמותת תפוח - 433/2018הצעה מס' . 2

 ₪  1,730סטוק גרדן , ע"ס  עם ההתקשרותלאשר  בפני ראש העירממליצה ומחלקת רכש הועדה מאשרת המלצת     
 לא כולל מע"מ.    
 
 
 רונן עזריה                                                            עללאל רוזה                                      

 גזברית העירייה                                                             מנכ"ל העירייה                              
 
 
 
 
 

 :החלטות ראש העיר

 

 רכישת מוניטורים להפעלת האב ע"י עמותת תפוח   -432/2018הצעה מס'  .1  
 לא כולל מע"מ.₪  8,335ע"ס  חברת מטריקס מאשר ההתקשרות עם     
 
 רכישת ערסלים לגינת הגג להפעלת האב ע"י עמותת תפוח  - 433/2018הצעה מס' . 2

 מע"מ.לא כולל ₪  1,730ע"ס  סטוק גרדן  מאשר ההתקשרות עם     
 

 

 

 

 

         
 מיכאל וידל                                                                                                                       

 ראש העיר                                      
 רמלה


