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טלפונית) - 2020 אוגוסט 02התקיימה ביום ראשון יב' אב  תש"ף ( ועדת רכש ובלאי ( מכרזים משותפים) מישיבת  

                                                                         משתתפים:
                                                          רוזה עללאל  - גזברית העירייה 

                             עו"ד סופי ויטלם -   משנה ליועמ"ש                                    
מיכל רוטמן -  מנהלת מח' משק ונכסים                             

רו"ח עוז בן שלוש - כלכלן אגף ההנדסה
עו"ד שלי ביטון -  מזכירות העירייה 

הנדון :

קייטנות גני הילדיםעבור   דידקטיים -רכישת משחקים  105/2020הצעה מס' .1
 - אספקה פריקה והתקנת ריהוט וציוד לגני ילדים ומוסדות חינוך ברמלה) , מח' רכש פנתה לזכיין6/16במסגרת מכרז פומבי 

 " עידן אל גני " לשם קבלת הצעות מחיר עבור משחקים  דידקטיים לקייטנות ילדים. 

. 22.08.2020תוקף המכרז - 

: פירוט מחירים  טבלת להלן
 לא ליחידה מחירכמותהפריט תיאור

מ"מע כולל
גנים 94-ל כ"סהמ"מע כולל ליחידה מחיר

playmegs blocks 100174250292.550895

174180210.636644.4 מימד תלת מגנט משחק -פלימגס

174240280.848859.2כדורגל שער

174285333.4558020.3ביג מכונית בימבה

174234273.7847637.72אופן תלת

17497.11113.618719769.6538פלסטיק מריצה

1504.7487261826.2738

 

 ₪ כולל מע"מ.261,826.30סכום הרכישה לא יעלה על 
*הרכישה תתבצע ב שני שלבים:

 ₪ כולל מע"מ.141,446.40שלב ראשון 

 ₪ כולל מע"מ.120,379.90שלב שני 

 1812321780מקור תקציבי- 
)1 (נספח מס' 
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מלצות הועדה :ה

  -רכישת משחקים דידקטיים  עבור קייטנות גני הילדים105/2020הצעה מס' .1
לאחר עיון בבקשה ובנספחים,  הסבר מנהל מח' רכש , הועדה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

ההתקשרות

 מכרז מסגרת אספקה פריקה והתקנת ריהוט וציוד לגני ילדים ומוסדות חינוך 6/16 (זכיין במכרז פומבי הספק עידן אל גניעם 

ברמלה) עבור משחקים דידקטיים. 

 ₪ כולל מע"מ.261,826.30סכום הרכישה לא יעלה על 

                              רוזה עללאל                                                         רונן עזריה 
                                        גזברית  העירייה                                                מנכ"ל העירייה  

 :החלטות ראש העיר 

  -רכישת משחקים דידקטיים  עבור קייטנות גני הילדים105/2020הצעה מס' .1
 מכרז מסגרת אספקה פריקה 6/16 (זכיין במכרז פומבי הספק עידן אל גנימאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

והתקנת ריהוט וציוד לגני ילדים ומוסדות חינוך ברמלה) עבור משחקים דידקטיים. 

 ₪ כולל מע"מ.261,826.30סכום הרכישה לא יעלה על 
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מיכאל וידל                                                                                                                  
                                                                                                                 ראש העיר

רמלה 


