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 תשרי  תש"ף   י"איום חמישי     התקיימהש טלפונית  - ועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת 

 רמלה.  1ז"ל, בבניין העירייה ע"ש זינגר ז"ל  , ויצמן  (, בחדר ישיבות ע"ש אפריאט2019אוקטובר   10) 
 

                                                                               :משתתפים
      גזברית העירייה                                    -רוזה עללאל 

 לשכה משפטית  –שרון בן יקר עו"ד 
 מנהלת מחלקת משק ונכסים -מיכל רוטמן

                                            כלכלן אגף הנדסה -עוז בן שלוש  
 מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

 
 הנדון:

 

 המועד סוכות( ) חול 3מס'  פסטיבל עיר עולםעבור לדים  אספקה והתקנת דקורציית-2019/253הצעה מס'   .1
 שייערך בחול המועד סוכות  3אירועי פסטיבל רמלה עיר עולם מס' ) קישוטי תאורה ( ל דקורציית לדיםעבור 

 חים נאג'יב, חברת מפטאקס, חברת גיל טייכמן. ספקים : א 3 -עשתה פנייה ל( נ15-17.10.2019) 
  אחים נאג'יב.הספקים אשר נענו לבקשה : 

 
 חוב ויצמן , מתחם חניון היכל התרבות , מתחם מגדל לבן ,קישוטי לדים עבור רחובות הבאים : רחוב דני מס, רהערה : 
 . בניין העירייה   רחבת                

 טבלת מחירים :להלן 

 אחים נג'יב כמות גודל תיאור
גיל 

 מפטאקס טייכמן

עמודי תאורה  60עיצובים אומנותיים על גבי 
 0.8מטר על  2 בודדים ע"פ בחירת העירייה במידות

 2X0.8m 6 10200 מטר
לא 
 לא הגיש הגיש

קישוטי עצים כריסמס לייט לבן חם או צבעים 
שונים ע"פ בחירת העירייה. כל קישוט עץ באורך 

 m 3 9000 100*3 מטר. 100של 
לא 
 לא הגיש הגיש

רשרת לדים ש – 2תיקון דקורציית כיכרות * 
 1X250  בצבעים שונים ) כחול / לבן / לבן חם (

 250m 2 7500 מטר
לא 
 לא הגיש הגיש

שרשרת לדים בצבעים  – 1דקורציית כיכרות * 
)  מטר 1X400  (שונים ) כחול / לבן / לבן חם 

 400m 1 12000 קישטו צומת רמזורים הרצל / ויצמן (
לא 
 לא הגיש הגיש

תיקונים עבור דקורציית לדים במגדל הלבן + 
התקנה   ברחבת מגדל הלבן + תיקוני וילונות לדים

 30m 4000 פאושלי והחלפה של קירות לדים .
לא 
 לא הגיש הגיש

  

   42700 סה"כ לפני מע"מ

 

  

    -              - הנחה 

  

   42700 סה"כ לאחר הנחה

 

  

סה"כ כולל מע"מ 
17% 49959     

 
 האם נעשתה פנייה אחידה ושוויונית ? נציג אגף הנדסה משיב כן.   -לשאלת הועדה 
 האם המחירים סבירים? נציג אגף הנדסה משיב כן.  -לשאלת הועדה 
לא בתחום זכייתו  מדוע לא נעשתה פנייה לזכיין העירייה בנושא חשמל ? נציג אגף הנדסה משיב כי דקורציית לדים  -לשאלת הועדה 

 שלו. זכיין העירייה ) חברת א.א.כ.י( עוסק בתאורת רחובות וחשמל.  במכרז ואינה המומחיות
 כולל מע"מ. ₪  50,000 -מה היה האומדן להתקשרות ? נציג אגף הנדסה משיב כ -לשאלת הועדה 
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 כולל מע"מ.   ₪  49,959 ע"ס  חברת אחים נג'יבההתקשרות עם  אגף הנדסה ממליץ לאשר את 

   
 2779 - תקציבי מקור 

 (1) נספח מס' 
 
 
 
 מלצות הועדה : ה
 

 סוכות( ) חול המועד 3מס'  פסטיבל עיר עולםעבור לדים   תידקורצי  אספקה והתקנת-352/2019הצעה מס'   .1
 לאחר עיון בבקשה ובנספחים, העובדה כי נעשתה פנייה אחידה ושוויונית וכן לדברי  נציג אגף ההנדסה מדובר במחיר סביר

 בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם וממליצהאגף ההנדסה הועדה מאשרת המלצת והספק עונה על דרישות העירייה, 
 כולל מע"מ. ₪  49,959ע"ס  חברת אחים נג'יב 

 

 
 רונן עזריה                               רוזה עללאל                            

  מנכ"ל העירייה                            גזברית העירייה                        
 
 
 
 
 

 : החלטות ראש העיר 
 
 

 סוכות( ) חול המועד 3מס'  פסטיבל עיר עולםעבור לדים   תידקורצי  אספקה והתקנת-352/2019הצעה מס'   .1
 כולל מע"מ.  ₪ 49,959 ע"ס חברת אחים נג'יב מאשר ההתקשרות עם ומאמץ החלטת הועדה     
 
 

 

 מיכאל וידל

 ראש העיר
 רמלה

 

 
 
 


