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  טלפונית - (2021 יוניב 29) א"תשפ תמוז ' יט שלישי  ביום  התקיימה (משותפים מכרזים)  ובלאי רכש ועדת  תמישיב

 
 

 משתתפים:                                                                         
                                              העירייה גזברית - עללאל רוזה

  ש"יועמל  משנה - ויטלם סופי ד"עו

                                      ההנדסה אגף כלכלן - שלוש בן עוז

                                                                                  רכש' מח  תמנהל   - רוטמן מיכל

   העירייה ומנהל מזכירות אגף מנהל. ס - ביטון שלי ד"עו

 

  :הנדון

 

 (מ"חנ) אלסביל ס"בבי  חצרות יתבש הצללה התקנת - 202199/' מס הצעה .1

 ילדים גני שני לחצר אחת הצללה -(  מ"חנ) אלסביל ס"בבי חצרות יבשת הצללה להתקנת עבודה  לבצע נדרש 2021 קיץ שיפוצי במהלך

 . הספר בית של הפנימית במבואה נוספת והצללה

 . מ"בע משחקים מתקני פטוריז חברת - 19/2018/מש הצללות מכרז במסגרת  ל"משכ זכייניתל פנתה אחזקה מחלקת

 30.6.2021  - מכרז תוקף

 

   - תקבלהשה המחיר הצעת להלן

 .7.5%  שיעורב( ופיקוח ליווי) ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪  85,735.06 - מ"בע משחקים מתקני פטוריז חברת

 

  ועמלת מ"מע כולל ₪  85,735.06 ס"ע( ל"משכ זכיינית" )פטוריז" חברת עם התקשרות לאשר ממליצה אחזקה מחלקת

 (.מ"חנ) אלסביל ס"בבי חצרות בשני הצללה עבור,  7.5% בשיעור ( ופיקוח ליווי) ל"משכ

 

 2932 קיץ שיפוצי ר"תב - תקציבי מקור

 
 (1' מס נספח)

 

 רמון רונה ס"בבי  י"גנ  חצרות תיבש הצללה התקנת - 2021100/' מס הצעה .2

 .רמון רונה ס"בבי י"גנ  חצרות תיבש הצללה להתקנת עבודה  לבצע נדרש 2021 קיץ שיפוצי במהלך

 . מ"בע משחקים מתקני פטוריז חברת - 19/2018/מש הצללות מכרז במסגרת  ל"משכ לזכיינית פנתה אחזקה מחלקת

 30.6.2021  - מכרז תוקף
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   - תקבלהשה המחיר הצעת להלן

 .7.5%  בשיעור( ופיקוח ליווי) ל"משכ ועמלת מ"מע כולל₪   22,622.53 - מ"בע משחקים מתקני פטוריז חברת

 

  ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪  22,622.53 ס"ע( ל"משכ זכיינית" )פטוריז" חברת עם התקשרות לאשר ממליצה אחזקה מחלקת

 .רמון רונה ס"בבי י"גנ  חצרות בשני הצללה עבור,  7.5% בשיעור(  ופיקוח ליווי)

 

 2932 קיץ שיפוצי ר"תב - תקציבי מקור

 
 (2' מס נספח)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :הועדה מלצותה
 

 (מ"חנ) אלסביל ס"בבי  חצרות יבשת הצללה התקנת - 202199/' מס הצעה .1

 ' מח המלצת מאשרת הועדה,  מסגרת בהסכם מדובר כי העובדה, אחזקה' מח מנהל הסבר, ובנספחים בבקשה עיון לאחר

  מ"מע וללכ₪   85,735.06 ס"ע( ל"משכ זכיינית" )פטוריז" חברת עם ההתקשרות לאשר העיר ראש בפני וממליצה אחזקה

 (.מ"חנ) אלסביל ס"בבי חצרות יתבש הצללה עבור,  7.5% בשיעור(  ופיקוח ליווי) ל"משכ ועמלת

 

 רמון רונה ס"בבי  י"גנ  חצרות יתבש הצללה התקנת - 2021100/' מס הצעה .3

 ' מח המלצת מאשרת הועדה,  מסגרת בהסכם מדובר כי העובדה, אחזקה' מח מנהל הסבר, ובנספחים בבקשה עיון לאחר

  מ"מע כולל₪   22,622.53 ס"ע( ל"משכ זכיינית" )פטוריז" חברת עם ההתקשרות לאשר העיר ראש בפני וממליצה אחזקה

 .רמון רונה ס"בבי י"גנ  חצרות יתבש הצללה עבור,  7.5% בשיעור(  ופיקוח ליווי) ל"משכ ועמלת
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  עזריה רונן                                                               עללאל רוזה                                  
 העירייה ל"מנכ                                                      העירייה  גזברית                            

 

 

 

 :העיר ראש ותטהחל

 

 (מ"חנ) אלסביל ס"בבי  חצרות יתבש הצללה התקנת - 202199/' מס הצעה .1

  ועמלת מ"מע כולל₪   85,735.06 ס"ע( ל"משכ זכיינית" )פטוריז" חברת  עם ההתקשרות ומאשר הועדה החלטת מאמץ

 (.מ"חנ) אלסביל ס"בבי חצרות בשני הצללה עבור,  7.5% בשיעור(  ופיקוח ליווי) ל"משכ

 

 רמון רונה ס"בבי  י"גנ  חצרות ישתב הצללה התקנת - 2021100/' מס הצעה .2

  מ"מע כולל₪   22,622.53 ס"ע( ל"משכ זכיינית" )פטוריז" חברת עם ההתקשרות ומאשר הועדה החלטת מאמץ

 .רמון רונה ס"בבי י"גנ  חצרות יתבש הצללה עבור,  7.5% בשיעור(  ופיקוח ליווי) ל"משכ ועמלת

 

 

  וידל מיכאל                                                                                                                  

 העיר ראש                                                                                                                 


