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  עיריית יבנה

 5/2014בנושא השתתפות* במכרז מס'  –' פרנקל את קור� חב' עורכי די� שימוע לחב  .1

 לאספקה והפעלת שירותי גבייה ואכיפה ברשות החנייה. 

  

  :1החלטה מס' 

ר� חב' עורכי די� כזוכה לבחור בחב' פרנקל את קולהמלי% לראש העיר  אחד פההוחלט 

. החברה לאספקה והפעלת שירותי גבייה ואכיפה ברשות החנייה 5/2014במכרז מס' 

  .כנסותהמה 21.9%תקבל 

  

  

  :2החלטה מס' 

חברי ועדה  4, כ( שנוכחות של פה אחד לשנות את הקוורו� המינימאלי לישיבההוחלט 

   יהוו קוורו� חוקי.

  

  

לאספקת  – 21/2013נושא השתתפות* במכרז מס' ב –שימוע לחב' כה� את ב� דוד   .2

 תאורת רחוב מסוג לד. 

  

  

  :3החלטה מס' 

אספקת בנושא  21/2013מכרז מס' בב� דוד כה� את חברת הצעת פה אחד לפסול את הוחלט 

  . , זאת בשל אי התאמת המוצר לדרישות המכרזתאורת רחוב מסוג לד

  

  :4החלטה מס' 

לאספקת תאורת רחוב  – 21/2013י כזוכה במכרז מס' .פה אחד לקבל את חברת ח.גהוחלט 

  בממוצע לפנס.-  2,228הצעת� עומדת על ס(  מסוג לד.

  

  


