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 דצמבר 29 ) תשפ"א  טבת' יד שלישי התקיימה ביוםועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( ישיבת  מ
 טלפונית-  (2020

 
 

 משתתפים:      

                                                                       מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה 

                                       גזברית העירייה             -רוזה עללאל

     משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

אגף ההנדסה כלכלן -עוז בן שלוש   

                                                                                 מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן
מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   

 
 הנדון:

 

 רכישת ריהוט עבור סדנאות בבית ספר יובלים - 2020272/הצעה מס'  .1

אטמו, ספקים כדלקמן:  3-, מנהלת מח' רכש פנתה לריהוט לסדנאות לשם קבלת הצעות מחיר עבור רכישת

 ש.נויפלד יצירה,

 עידן אל גני.

 הספקים שנענו להצעה: אטמו, ש. נויפלד.

 להלן טבלת הצעות מחיר:

 סדנאות ריהוט / ציוד השוואות טבלת

 יובלים

    יצירה  אטמו 

 יחידה מחיר  כמות  הפריט אורית

 ₪ מ"מע ללא

 כ"סה מחיר

 מ"מע ללא

₪ 

 יחידה מחיר

 ₪ מ"מע ללא

 כ"סה מחיר

 ₪ מ"מע ללא

  הערות

 נעילה + דלתות 6 50/235/120 ארון

  סנדויץ סוקל עבים מדפים

  2 ויצירה אומנות סדנת 3240 3240 1980 1980 1

 מ"ס 64 ברוחב מטבח לארון המשך ארון

 פורמייקה מצופה מסנדויץ

 ואפיה בישול סדנת 1080 1080 1100 1100 1

 מכשירי 2 עבור תחתון לארון מעל ארון

  פורמייקה + מסנדוויץ דלתות 2 + מיקרוגל

1 1170 1170 1150 1150  

 ויצירה אומנות סדנת 350 350 640 640 1 נעילה כולל לארון דלתות זוג החלפת

  ואלקטרוניקה שימושית

 40/40/40 תא כל לוקרים תאים 8 ארון

  קסקט + סנדויץ סוקל

2 1150 2300 1080 2160  

 + דלתות 6 240/170/40 במידה ארון

 עבים מדפים סנדיוץ סוקל נעילה

1 2850 2850 3240 3240  

 40/40/40 תא כל לוקרים תאים 8 ארון

  קסקט + סנדוויץ סוקל

1 1150 1150 1080 1080  

 + סנדוויץ סוקל נעילה + דלתות 12 ארון

  240/90/40 במידות קסקט

1 1920 1920 1620 1620  
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 + דלתות 3 120/210/40 במידה ארון

  סנדויץ סוקל עבים מדפים נעילות

 יצירה אומנות סדנת 1080 1080 1750 1750 1

  (אריזה)

 + 140/90/40 במידות פינתי ארון

 מדפים סוקל ממלמין מיוצר 450/90/40

  נעילה+ מ"מ 28

 ויצירה אומנות סדנת 5270 5270 4200 4200 1

  ( תכשיטנות)

  300 300 90 90 1  למגירות חזית החלפת

  1250 1250 500 500 1  התקנה + הובלה

  21820  19650   ₪ מ"מע ללא כ"סה

 

 לא כולל מע"מ.₪  19,650אטמו ע"ס  ,מהספק אשר הצעתו זולה ביותר  הרכישהלאשר מח' רכש ממליצה 

 

 1813210939 - מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 

 החלטות הועדה:
 

 רכישת ריהוט עבור סדנאות בבית ספר יובלים - 2020272/מס' הצעה  .1

 הסבר מנהלת מח' רכש ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, 

 הועדה 

לא כולל ₪  19,650אטמו ע"ס   -מהספק  הרכישה מאשרת המלצת מח' רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר

 .מע"מ

 

 
 
 

 רונן עזריה                                       רוזה עללאל                                               
 מנכ"ל העירייה                         גזברית  העירייה                                               

 

 

 

 

 החלטות ראש העיר:

 
 רכישת ריהוט עבור סדנאות בבית ספר יובלים - 227/2020הצעה מס'  .1

 . לא כולל מע"מ₪  19,650אטמו ע"ס  - מהספקהרכישה  מאמץ החלטת הועדה ומאשר
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מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                 
  רמלה


