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 טלפונית  -( 3232 אוגוסט 32 תש"ף )ג' אלול  ראשון  התקיימה ביום - (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
 

 משתתפים:                                                                           
מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה   

גזברית העירייה                                                -רוזה עללאל   
                           משנה ליועמ"ש                           -עו"ד סופי ויטלם

מנהלת מח' משק ונכסים                                   -מיכל רוטמן   
כלכלן אגף ההנדסה                                 -עוז בן שלוש   

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   
 
 

 הנדון :
 

 מערכת מצלמות וחדר צפייה עבור מעון קטקטים )רחוב יהודה שטיין פינת ויצמן(  -  02/2/551הצעה מס'  .5
 אזעקות ותקשורת רז  חברות כדלקמן: 2-ל פנתהברמלה   סים"רשת המתנ,  לשם קבלת הצעות מחיר עבור מערכת מצלמות וחדר צפייה

 גולדטק מערכות מולטימדיה ובקרה בע"מ  אסאקום,  קול בע"מ, א.
 

 חיר שהתקבלו:להלן הצעות מ

 .כולל מע"מ  ₪ 88,255- אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ .א

 .כולל מע"מ ₪ 76,571 -אסא קום  .ב

 .כולל מע"מ 87,995₪ - גולדטק מערכות מולטימדיה ובקרה בע"מ .ג

 

 חברת אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ של  ההצעה הזולה ביותרההתקשרות עם לאשר  רשת המתנ"סים ממליצה

 כולל מע"מ. ₪ 113355ע"ס 

 
 תב"ר מוסדות חינוך  -מקור תקציב 

 
 (5) נספח מס' 

 
 
 
 

 מעון קטקטים )רחוב יהודה שטיין פינת ויצמן( רכישת  ציוד קבוע עבור - 02/2/551הצעה מס'  .2

 ,טקטים( למעון קכתב כמויות מצ"ב להצעה ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה)  ציוד קבוע רכישת עבור  לשם קבלת הצעות מחיר
 ניר גלים , דניאלי.  ספקים כדלקמן :  3-פנתה ל ברמלה  סים"רשת המתנ

 
 להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

 .כולל מע"מ ₪ 53,181 -ניר גלים  .א

 . כולל מע"מ ₪ 82,222 -דניאלי  .ב

 
 כולל מע"מ. ₪ ///1/3דניאלי ע"ס  מהספק אשר הצעתו הזולה ביותרהרכישה לאשר רשת המתנ"סים ממליצה 

 
 תב"ר מוסדות חינוך -מקור תקציבי 

 (2) נספח מס' 
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 ות הועדה :המלצ

 

 מערכת מצלמות וחדר צפייה עבור מעון קטקטים )רחוב יהודה שטיין פינת ויצמן(   - /55102/2הצעה מס'  .5

 ולאור סד הזמנים הקצר ) פתיחת שנת הלימודים (,  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנציג רשת המתנ"סים

חברת אזעקות ההצעה הזולה ביותר של  ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת רשת המתנסים  הועדה מאשרת 

 כולל מע"מ. ₪ 113355ותקשורת רז קול בע"מ ע"ס 

 

  יהודה שטיין פינת ויצמן(מעון קטקטים )רחוב  רכישת  ציוד קבוע עבור  - 02/2/551הצעה מס'  .2

 ולאור סד הזמנים הקצר ) פתיחת שנת הלימודים (, לאחר עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר מנציג רשת המתנ"סים

 ₪ ///1/3דניאלי ע"ס  הרכישה מהספק אשר הצעתו הזולה ביותרהועדה מאשרת המלצת המתנ"ס וממליצה בפני ראש העיר לאשר  

 כולל מע"מ.

 

 
 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                     
 מנכ"ל העירייה         גזברית  העירייה                                                                               

 

 

 

 

 העיר:החלטות ראש 

 
 מערכת מצלמות וחדר צפייה עבור מעון קטקטים )רחוב יהודה שטיין פינת ויצמן(   - 2/2/0551הצעה מס'  .5

 כולל מע"מ. ₪ 113355ע"ס  חברת אזעקות ותקשורת רז קול בע"מ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם   

 

 יהודה שטיין פינת ויצמן( מעון קטקטים )רחוב רכישת  ציוד קבוע עבור  - 02/2/551הצעה מס'  .2

 כולל מע"מ. ₪ ///1/3דניאלי ע"ס  מהספק  הרכישהמאמץ החלטת הועדה ומאשר 
 
 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                 
 ראש העיר                                                                                                                 

 רמלה 
 


