
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 840المشتريات رقم بروتوكول لجنة 

 17022022 –رقم 

 أعضاء اللجنة: بمشاركة المشترياتكان هناك اجتماع للجنة  17.02.22في 

 أعضاء اللجنة المشتركون:           

 للبلدية العام المدير -السيد عدي مالكا  -

 البلدية محاسب -السيد بيني كونفورتي  -

 مديرة فرع الرفاه-ايريس بورميل    -

 بون:ئالغا

 دارة البلديةإ ةرئيس -بير ا سئلي السيدة

 مهندس المدينة-المهندس دورون لفف  -

 مديرة فرع التربية والتعليم –السيدة مينا كلين  -

 المدعوون:

 القضائية للبلدية المستضارة –المحامية اولجا جوردون 

  : للنقاش التالية المواضيع طرحت بالجلسة

 الروتينية لألحداث ، مهني يعادله ما أو"كالرك والرنر"  الترفيه نموذج - األمن قسم مدير لبط .1

 : التالية للتفاصيل وفقًا والطارئة

 

 PURE ACOUSTICS 2015عرًضا للطراز  يقدموا-جرافيتي للتسويق يسجل تطبيق   .أ

 + ضريبة القيمة المضافةشيكل 1626.30بسعر 

 شيكل 5850-برلين الكترونيكا  .ب

 + ضريبة القيمة المضافةشيكل 59320-اورال ويليام  .ت

 + ضريبة القيمة المضافةشيكل 6809 –إيليدور الفيم   .ث

 

النماذج  )في هذه قديم - 2015شركة برلين بسبب ان نموذج من سنة  –األمن قسم توصية مدير    

 التغييرات كبيرة من سنة إلى أخرى(.

 نسبي ضعيفة 004w بقوة موديل هو الرخيص النموذج

 

 موافقة -اللجنة  قرار 

 

 ب حسبما يعادل  جليتعرض السعر السنوي للمقاعد الخشبية طراز  - تحسين وجه المدينهبإدارة قسم  

 التالي: 

 والتحميل المضافة+ ضريبة القيمة شيكل 879 الوحدة تكلفة - أريخاحم شا .أ

 والنقل + ضريبة القيمة المضافةشيكل 1500 الوحدة تكلفة - تاشيتوت ميتع .ب

 اليوجد لديهم النموذج –للتصميم  سارياقي .ت

 ال توجد إمكانية انتاج نموذج مشابه – اسراعتس .ث

  شركة بدون جواب 14بعثنا طلبات ل 

  واحد بشروة سنويةمشروط بموافقة نموذج المقعد  اريكاالعمل لشركة شاحم نوصي 

 موافقة –قرار اللجنة 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة التطوير مثل: -عروض لعناصر إضافية  -3

 متر 1 لكل شيكل  22 شفاف أو أبيض فينيل ملصق .أ

 شيكل للمتر 38لوكوبوند باللوحة  .ب

 شيكل شامل الطباعة 200روالب  .ت

   األسعار واقعية. -يوصي بإدراج هذه العناصر في قائمة األسعار السنوية 

 التكلفة ورقة بعد األسعار قائمة إلى إضافية جديدة عناصر بإضافة يوصي - أيًضا. 

 

 موافقة- قرار اللجنة 

 

 عرض طلب لقطع مختلفه حسب التفصيل االتي: - قسم روضات األطفال  طلب. 4 

 

 شيكل شامل الضريبة 5663 –همعين لجن أ.  

 

 شيكل شامل الضريبة 8167 –ون عتتي بي ش ب. 

 

 شيكل شامل الضريبة 8693 –سرا تج ي 

 

 مع تضمين العناصر في قائمة األسعار السنوية للشركة التي قررت عليها بمعين لجنيوصي    

 

 موافقة-قرار اللجنة 

 

  

 
 
 

 مدمج الئحة موردون لكل طلب عرض ثمن .1

 ارسال نصوص عبر البريد االلكتروني للموردين تأكيدمدمج  .2

 

 

 

 

 

 

 


