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 ספטמבר 27 ) תשפ"א ראשון ט' תשרי  התקיימה ביוםועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  
 טלפונית  – (2020

 

 משתתפים:    

                                                                               מנכ"ל העירייה  - רונן עזריה 

                                            גזברית העירייה             -רוזה עללאל 

  יועמ"ש  –עו"ד דורון דבורי 

                                                  אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש 

                                 משק ונכסים מנהלת מח'  -מיכל רוטמן 

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   

 

 
 

 הנדון:
 

 ** לאור דחיפות העניין והצורך לתת מענה לציבור המתפללים באופן מידי , התקיימה ועדה טלפונית.

 

 רכישת ציוד למתפללים במרחבים הפתוחים  - 2020242/הצעה מס'  .1

לאור משבר הקורונה והמגבלות המחמירות בדבר איסור קיום תפילות בבתי הכנסת, מחלקת תרבות תורנית פנתה 

 למחלקת רכש בבקשה לבדיקת הצעות מחיר עבור רכישה ואספקת ציוד למתפללים במרחבים הפתוחים. 

 ( בשעות הבוקר. 27.9הערה : הובהר לספקים אליהם נעשתה הפנייה כי עליהם לספק את הציוד ביום א' בבוקר )

לאור הדחיפות, נעשתה פנייה טלפונית לספקים הבאים : הום סנטר, הכל לחינה, מיכאל אירועי האחים, מור ייצור 

 שיווק מוצרי בניין בע"מ, כל בו עמיעד בע"מ. 

 

 :  יםות מחירלהלן טבלת השווא

 

    

מור ייצור 
ושיווק מוצרי 

   בניין בע"מ 

כל בו עמיעד 
   בע"מ 

 מחיר יחידה כמות אור הפריטית
מחיר 
 מחיר יחידה סה"כ

מחיר 
 סה"כ

 23000 23 21300 21.3 1000 סא פלסטיק כתר / שווה טיב וערךיכ

 0   11500 230 50 מטר 3X3גזיבו 

 7300 146 6500 130 50 מטר 1.8שולחן פלסטיק מתקפל 
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 8600 430 7000 350 20 "30מאוורר 

 0 אין במלאי 15,000W 20 2500 50000מצננים 

 38900   96300     ללא מע"מ₪ סה"כ 

 6613   16371     כולל מע"מ 

 45513   112671     סה"כ כולל מע"מ 

 

 

 

מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר ונתן הצעת מחיר לכל  ואספקה רכישהליצה לאשר מחלקת רכש ממ

 כולל מע"מ. ₪  112,671 ע"ס  מור ייצור ושיווק מוצרי בניין בע"מ  -הפריטים 

 

 תקציב מיוחד המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל -מקור תקציבי  

 

 ( 1) נספח מס'  

 

 

 המלצות  הועדה 

 

 למתפללים במרחבים הפתוחיםרכישת ציוד   - 242/2020הצעה מס'  .1

ורך לתת מענה מידי לציבור המגבלות בדבר איסור קיום תפילות בבתי הכנסת והצ עיון בבקשה ובנספחים ולאורלאחר 

מהספק  והמתפללים, הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר רכישת הציוד ואספקתו 

 ע"ס  מור ייצור ושיווק מוצרי בניין בע"מ  -לכל הפריטים אשר הצעתו הזולה ביותר ונתן הצעת מחיר 

 מ.כולל מע" ₪  112,671

 

 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                                     



  ס"ד ב

 

      

 
2020/49-  מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                      

15 
                                                                                                                                            ועדת התקשרויות- פטור ממכרז

  

3 

 מנכ"ל העירייה         גזברית  העירייה                                                                               
 

 

 החלטות ראש העיר:

 

 רכישת ציוד למתפללים במרחבים הפתוחים  - 242/2020הצעה מס'  .1

מהספק אשר הצעתו הזולה ביותר ונתן הצעת מחיר לכל  ומאמץ החלטת העדה ומאשר רכישת הציוד ואספקתו 

 מ. כולל מע" ₪  112,671 ע"ס  מור ייצור ושיווק מוצרי בניין בע"מ  -הפריטים 

 

 

 

 מיכאל וידל                                                                                                                  

 ראש העיר                                                                                                                 
  רמלה


