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  .1/2013עפ"י מכרז מסגרת  –. דיו� בנושא הצעות מחיר לביצוע שיפוצי קי" 1

אג& שפ"ע פנה לקבלני+ אשר זכו במכרז המסגרת לקבלת הצעות מחיר לביצוע שיפוצי קי) בתחו+ 

  :להל� פירוט ההצעות שנתקבלו השוני+.

  

  תחו�  ש� החברה  מס'
  

  
  סה"כ אחוז הנחה

  11%  אלומיניו�  אלומיניו� א. ארביב   .1

  11%  אלומיניו�  תריסי קר�   .2

  3%  אלומניו+  אומד�  
  *  120,000  היק( העבודות  

  תחו�  ש� החברה  מס'
  

  סה"כ אחוז הנחה

  0%  דלתות  אלו� יעקב   .1

  11%  דלתות  דלידור –בני כה�    .2

  3%  דלתות  אומד�  
  *  70,000  בודותהיק( הע  

  סה"כ אחוז הנחה  תחו�  ש� החברה  מס'

  21%  מסגרות  מסגריית אור תעש   .1

  17%  מסגרות  עשוש מאיר ובניו   .2

  5%  מסגרות  אומד�  
  *  150,000    היק( העבודות  

  סה"כ אחוז הנחה  תחו�  ש� החברה  מס'

  10%  פיתוח  חיי+ לישראל בע"מ   .1

  8.4%  פיתוח  סלמ� והבה   .2

  17%  פיתוח  מאיר כה�   .3

  1%  פיתוח  אומד�  
  *  300,000  היק( העבודות  

  סה"כ אחוז הנחה  תחו�  ש� החברה  מס'

  15%  שיפוצי+  ציו� עבו   .1

  16%  שיפוצי�  ישראלי אריה   .2

  7%  שיפוצי+  אומד�  
  *  800,000  היק( העבודות  
  

  

  :1מס'  החלטה

  להל�:  דות שיפוצי קי" כמפורטחברי הוועדה ממליצי� לראש העיר לאשר ביצוע עבו

  ו� עבו וישראלי אריה *בי� שני הקבלני�: צי העבודה תחולק –. שיפוצי� 1

  מאיר כה� יבוצע ע"י  –. פיתוח 2

  אור תעש. יבוצע ע"י  –. מסגרות 3

  *דלידור ואלו� יעקב./בי� שני הקבלני�: בני כה� העבודה תחולק –. דלתות 4

  י קר� ואלומיניו� א.ארביב.בי� שני הקבלני�: תריס העבודה תחולק –. אלומיניו� 5

להצעה הזולה ביותר, כאשר המציע אשר נת� מלכתחילה הצעה זולה  הצעת�הקבלני� ידרשו להתאי� את * 

  יותר יקבל את מירב העבודה.
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  אספקה והפעלת שרותי גביה ואכיפה ברשות החניה. – 5/2014. דיו� בנושא מכרז 2
  
  

   :2החלטה מס' 

לש� בירור הצעתה ובדיקת עמידתה  ,' פרנקל את קור� לשימועפה אחד להזמי� את חבהוחלט 

  בהוצאות המפורטות במכרז.

  
  
  בחירת זוכה לאחר ניהול משא ומת� –אספקת תאורת רחוב מסוג לד  – 21/2013. מכרז 3
  
  

  :3מס'  החלטה

דוד לשימוע לש� קבלת הסברי� על אי עמידת� בתנאי� /את חב' כה� את ב�הוחלט פה אחד להזמי� 

  הטכניי� שנדרשו במכרז.

  
  
  


