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 ספטמבר 22 ) ד' תשרי תשפ"א  שלישי  התקיימה ביוםועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  
 ZOOMבאמצעות אפליקציית  - (2020

 

 משתתפים:                                                                                 נוכחים:                                                                                  

אגף ספורט ואירועים -אילן שרמי                                               

                                         גזברית העירייה             -וזה עללאל ר

                                                  משנה ליועמ"ש -עו"ד סופי ויטלם

                                                  אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש 

                                 משק ונכסים מנהלת מח'  -מיכל רוטמן 

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   

 

 
 הנדון:

 

 קריית האומניםמתן שירות תיקון למערכת מיזוג אוויר באולם הספורט   - 2020412/הצעה מס'  .1

,  לשם קבלת הצעות מזגנים  לא תקינים ומחייבים טיפול ותיקון 13באולם הספורט בשכונת קריית האומנים ישנם  
עמית דור הנדסת משיק מרכז מדחסי קירור בע"מ, לספקים הבאים : אגף ספורט ואירועים פנה מחיר עבור התיקון, 

פ.ג תיקון ואחזקת מערכות מיזוג אויר., מיזוג  

. פ.ג תיקון ואחזקת מערכות מיזוג אוירהספקים שנענו להצעת המחיר :   

 להלן מפרט ההצעה : 

מחיר יחידה ללא  סה"כ כולל מע"מ  הערות 
 מע"מ 

תיאור  כמות 
 פריט/העבודה/השירות 

כ"ס כ"א  7ניקוי מזגנים  2 900 2106 
 באמצעות חומר כימי

ניקוי פילטרים בגובה לכל  9 300 3159 
כ"ס כ"א+  5המזגנים 

 בדיקת המזגנים

 בדיקת מזגן מקצר  1 250 293 

 1/2החלפת מנוע מאייד  1 1500 1755 
 כ"ס לא תקין 

 סה"כ    ₪  7,313 
 

  -להלן הצעת המחיר 

חודשים.  12 -כולל מע"מ וכולל אחריות ל₪  7,313 -פ.ג תיקון ואחזקת מערכות מיזוג אויר    

האם קיים ביטוח? נציג אגף ספורט ואירועים משיב שלא.   -לשאלת הועדה   
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ציג אגף ספורט ואירועים משיב כי מדובר בעלויות  נמדוע לא מחליפים את המזגנים ?   -לשאלת הועדה 
 גבוהות מאד. 

 

 

 

 

ע"ס חברת פ.ג תיקון ואחזקת מערכות מיזוג אויר  ההתקשרות עם  ועים ממליץ לאשרגף  ספורט ואירא
חודשים.  12 -כולל מע"מ וכולל אחריות ל₪  7,313  

1829530420 -י תקציב  מקור  

(1) נספח מס'   

 המלצות  הועדה 

 
 מתן שירות תיקון למערכת מיזוג אוויר באולם הספורט קריית האומנים  - 241/2020הצעה מס'  .1

 לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציג אגף ספורט ואירועים , הועדה מאשרת המלצת אגף ספורט ואירועים

כולל ₪  7,313אויר ע"ס חברת פ.ג תיקון ואחזקת מערכות מיזוג   וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  

 וכולל מע"מ

 חודשים. 12 -אחריות ל

 
 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                     

 מנכ"ל העירייה         גזברית  העירייה                                                                               
 

 

 

 

 החלטות ראש העיר:

 

 
 מתן שירות תיקון למערכת מיזוג אוויר באולם הספורט קריית האומנים  - 241/2020הצעה מס'  .1

כולל ₪  7,313אויר ע"ס חברת פ.ג תיקון ואחזקת מערכות מיזוג   ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 וכולל מע"מ

 חודשים. 12 -אחריות ל
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 מיכאל וידל                                                                                                                  

 ראש העיר                                                                                                                 
  רמלה


