
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 983بروتوكول لجنة المشتريات رقم 

 09022022 –رقم 

 جلسة لجنة مشتريات بمشاركة: أقيمت 9/2/2022بتاريخ  .أ

 أعضاء اللجنة المشتركون:

 للبلدية العام المدير -السيد عدي مالكا  -

 البلدية محاسب -السيد بيني كونفورتي  -

 دارة البلديةإ ةرئيس -ير با سئلي السيدة -

 مديرة فرع الرفاه-ايريس بورميل  -

 

 بون:ئالغا

 مهندس المدينة-المهندس دورون لفف  -

 مديرة فرع التربية والتعليم –السيدة مينا كلين  -

 

 المدعوون:

 محامي المكتب القضائي –المحامي روتم حكيم 

 التالية للنقاش :بالجلسة طرحت المواضيع  .ب

اللجنة تطلب من محاسب البلدية لعرض نموذج على عدة تفاصيل بالثمن  .1

حقيقية ، على سبيل المثال شراء كلور بالشركة  األسعارالسنوي ولتاكيد ان 

 العامة السعر ارخص من سعر البلدية

عروض  3 األقلاللجنة تطلب التشديد على تمرير التوصيات لكل طلب على  .2

لم تتلقى يجي ان يقدم تفسير عن نقص االهتمام من قبل للسعر واذا 

 المقدمون

عضو اللجنة السيدة ليئا سبير تطلب ان ال نمرر للجان االستثنائية المقامة  .3

 لموعد اخرفي الصباح عبر البريد االلكتروني لكن لتقييم كل طلب 

اللجنة يطلبون ان كل مدير يقدم شرحا على طلبه بمنتدى اللجنة قبل  أعضاء .4

بمسؤولية المدراء الوصول الجتماعات اللجنة بكل يوم  –استالم القرار 

 بمكتب مدير عام البلدية 12:00الساعة  أسبوعيااربعاء 

عرض طلب سعر بموضوع  –اللجنة تطلب ان تقرر في اللجنة القادمة  .5

 واالشراف القامة مطعم بالمنتزه ةاإلدارخدمات مهندس 

 توريد مرفق تخزين حسب التفصيل االتي: –البلدية  إدارةطلب  .6

 شيكل بدون ضرائب )جمعية( 4,500مرفق تخزين 

 7200 –شيكل بالمعدل  72شيكل حتى  570اخالء المرفق بمعدل مرة بالشهر 

 بالسنة

 شيكل المرفق والتفريغ سنويا 11700= 4500+7200كل المبلغ 

  اجمعية تعطي خدمات بكل مناطق الشمال شامل مجدال  –حسب الفحص

 ، العفولة .هعيمك 

 ال يوجد مورد في المنطقة اخر 



 
 

 
 

 القرار: تمت الموافقة

 

 

 

 

 

 

تضييفات لحدث فتح مركز طب طوارئ، مدمج اقتراح  –البلدية  إدارةطلب  .7

 للسعر حسب التفصيل االتي:

 لحوم: .أ

 الضرائبشيكل شامل  22230-برسبار كلية  .1

بدون اخراج طعام من  –شيكل شامل الضرائب  15210 –جراند باالس  .2

 القاعة

 شيكل 21645-قاعات شكد ارز وعقارات اال   .3

 بدون لحوم: .ب

 شيكل شامل الضرائب 10700 –بليكر  .1

 شيكل شامل الضرائب 12000 –جريج عفولة  .2

  المقترح االرخص –نوصي ان نعطي العمل لبليكر 

 ورحصة العمل المقترح متمسك بالكشر 

 القرار: تمت الموافقة

 

حسب التفصيل  حدائقمسار حركة بالدخول لل –قسم الرياضة  إدارةطلب  .8

 االتي:

 شيكل شامل الضريبة 15795 –أ.أ.تيلتان  .أ

 شيكل شامل الضريبة 18135 -م.ن يوزمت .ب

 شيكل شامل الضريبة 18720 –اورن  .ت
 

 حديقة 20يجب ان نعيد من جديد استقبال عروض سعر ل القرار: 

 

 التحكم في الشارع حسب التفصيل االتي: –قسم الشباب  إدارةطلب  .9

 شيكل شامل الضريبة 19170 -عنبر لالمان  .أ

 شيكل  21226-شرجرف  .ب

 شيكل 29840-هيوتسر سدنا  .ت

 شيكل 32429 –توب تريفك  .ث

  عنبر بطيحوت – األقلنوصي عالسعر 

 الموافقةالقرار: تمت 

 

 بيع سيارة غسل الشوارع حسب التفصيل االتي: –مطلوب ضابط لسيارة  .10

 شيكل  14000تقدم متاخرا  –يجال لفين  .أ

 شيكل 10000 –راشل هندسة  .ب

تمت الموافقة لكن مطلوب االنتظار حتى نشتري سيارة قرار اللجنة:

 بديلة

 طلب مهندس المدينة:محطة انتظار الباص حسب التفصيل االتي: .11

 شيكل شامل الضرائب 19305 –البا رام  .أ



 
 

 
 

 

 

 

 شيكل شامل الضرائب 21060 –ام شجف تعسيت  أي .ب

 متأخرتقدم  –شيكل شامل الضرائب  18720 –تس .روت تعسيوت  .ت

  األقلنوصي باعطاء العمل اللبا حسب مقارنة السعر للمتقدم 

اللجنة:تمت الموافقة لنقيم مفاوضات مع المقدم لمقارنة السعر  رارق

والمقدم وافق ان يقارن  10.02.22االرخص)قمنا بمحادثة مع المقدم بتاريخ 

 السعر(

 

غسالة اطباق شامل قسم الجنائن  40شراء  –قسم التربية والتعليم  إدارةطلب  .12

 سنوات كفالة وتدريب مفصل حسب االتي: 5اصالح غسالة موجودة و

شيكل شامل  106564تقدم متاخرا النه كان بالعزل  –ايالن سسبورتس  .أ

 الضريبة

 بلومبيرج او بيكو-شيكل شامل الضريبة  69030 –بريلون  –سوبر سان  .ب

 باير -شيكل شامل الضريبة 69124 –بريلون  .ت

  األقلنوصي باعطاء العمل اللبا حسب مقارنة السعر للمتقدم 

فحص الموضوع مع قسم التربية والتعليم قرار اللجنة: لم تتم الموافقة نريد 

 تفسيرات باللجنة المقبلة وإعطاء

 

للجلوس حسب التفصيل  أماكن 4فريق طبي -سقف للتحكيم  -طلب مدير ملعب .13

 االتي:

 شامل الضرائب شيكل 7367 –عميت لسبورت  .أ

 شيكل شامل الضرائب  10881 –تي ار ام  .ب

  عميت سبورت – األقلنوصي باعطاء العمل للمقترح 

 تمت الموافقة –القرار 

 

 

 مدمج قائمة موردين لكل طلب تقديم سعر .1

 مدمج توثيق ارسال بريد الكتروني للموردون .2

 


