
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 857المشتريات رقم  بروتوكول لجنة 

 06072022رقم 
 

 :م عقد اجتماع لجنة التعاقدات المدفوعة بمشاركة كل من 06/7/2022بتاريخ 

 أعضاء اللجنة المشتركون:             

 المدير العام للبلدية –السيد عدي مالكا  -

 البلدية  محاسب -السيد بيني كونفورتي  -

 مديرة قسم الرفاه  –ايريس بورميل  ةالسيد -

 مهندسة المدينه –المهندسة ايتي بوتسين  -
 

 الغائبون: 

 دارة البلدية إ ةرئيس -بير ا سئلي السيدة -

 والتعليم التربية دائرة مديرة كالين مينا السيدة -
 

 المدعوون: 

 القضائي القسم – -المحامي روتم حكيم 

 

 القضايا التالية للمناقشة: ب. تم خالل االجتماع طرح 

 857 رقملجنة مشتريات  بروتوكول
 06072022 -رقم 

 أعضاء اللجنة  عقد اجتماع شراء رراز بمشاركة 6/7/2022بتاريخ 
 

 ب. تم خالل االجتماع طرح القضايا التالية للمناقشة: 
 االتي حسب   استبدال مورد أغذية الحيوانات - طلب الطبيب البيطري البلدي   -المشتريات . 1
 زيادة األسعار في العام الماضي.  أ( حتى اآلن ، تم توفير الغذاء من قبل المورد أ. اإلمدادات البيطرية وهذا ال يفي بالسعر بسبب 

 ب( تم استالم عروض األسعار من الموردين التاليين:  
 الضريبة  قبل شيكل 256.65 - كول بو لحيوت صباغ  اوفير 1.1
 بل الضريبة شيكل ق 256.40 - دكتوري1.2

 دكتوري أوصي 
 تمت الموافقة على قرار اللجنة 

 
 لما يلي:  توريد أثاث الحدائق -طلب إدارة المدينة   -المشتريات . 2

   ضريبةشيكل شامل النقل ، ال يشمل التركيب وال يشمل ال 26017 - اكرشطين أ( شركة
 الضريبة  شيكل غير شامل 48800 - هدس ريهوط رحوف ب( شركة

 المورد الرخيص  اكرشطينيوصي بتسليم العمل إلى شركة  
 تمت الموافقة عليه بشرط الحصول على عرض أسعار لتركيب األثاث على أن ال يتجاوز العرض  -قرار اللجنة 

 العارض الثاني. 
 
 كالتالي توريد اثاث للمدارس في عموم مدينة  - طلب من مدير ادارة التربية والتعليم  -مشتريات . 3

 ٪ من األسعار التقديرية. 3خصم  - عيان لجانهمأ( 
 ٪ من األسعار التقديرية 2خصم  -ب( أ. د.ميرز 
 يتماشى مع األسعار المقدرة  ال   –ج( جن جنيت  

 لجن  همعيانشركة  -• يوصي بتسليم التحويل إلى أرخص مزود 



 
 

 
 

 ضغط سوف ندعو جميع الشركات من قائمة الموردين. البعض منكم غير مهتم. فترة  
 تمت الموافقة على قرار اللجنة 

 
 
 
 
 
 
 كالتالي شراء توفير إمكانية الوصول التكنولوجي  - مديرة قسم التعليم المتكرر هاطلب   - مشتريات. 4
 الضريبة  شيكل شامل 32392ماتريكس  أ(

 امل الضريبة شيكل ش 33320 - ديبورب( 
 شيكل شامل الضرائب  42341 - ج(نس مطح

 عرض جزئي لم يتم تقديمه وفقًا لنسخة البلدية وسيكون أغلى من المقترحات األخرى  - دجشد( 
 األرخص  - ماتريكسمن شركة  االدواتتوصي بشراء 

 تمت الموافقة على قرار اللجنة 
 
 التالي ك صفحات للتظليل ضمن إطار التعليمواقيات  -طلب من مدير إدارة التعليم   -شراء . 5

 ش.م.أ كوبرا بطوريز  وصف 
2" 150 200 180 

2.5 " 180 240 210 
3" 200 250 240 

 
 أرخص عارض  - بطوريزتوصي 

 تمت الموافقة على قرار اللجنة 
 
إضافية وفقًا لعرض السعر المعتمد من قبل لجنة المشتريات بتاريخ   شراء مركبة تشغيلية -طلب إدارة المدينة   -المشتريات . 6
6/8/2022 

 بموافقة اللجنة على شراء سيارة أخرى ، سأتفاوض مع المورد لخفض السعر.
 تمت الموافقة على قرار اللجنة 

 
 التالي: كهاريونا توريد أثاث للمدارس الحريدية في  - التربية والتعليمطلب مدير قسم   - المشتريات. 7

 الضريبة شيكل شامل   25253 - همعيان لجنأ( 
 لجن  همعيانأغلى من عرض  -عرض جزئي  -ب(جن جنيت  

 غير مهتم  -ميراز د.أ(ج
 مهتم غير  -رهيطي كوح (د

 ثابته السلطات    يعملون معال يهتم  - ه(لكل زمن وعت
أرخص عارض - لجن  توصي شركة معيان  
 قرار اللجنة موافقة 

 
مرفق قائمة موردين لكل طلب لعرض السعر                              

 


