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  :שהתקבלו להל� פירוט ההצעות: משה חזות
  

מס' 
  מעטפה

  תחו�  ש� המציע
  

  אחוז הנחה 
שנית$ בעת 

מכרז הזכיה ב
  מסגרת 

תוספת הנחה 
שניתנה לביצוע 

  שיפוצי קי"

  סה"כ הנחה

  11%  0%  11%  אלומיניו,  אלומיניו, א. ארביב   .1

  11%  0%  11%  אלומיניו,  תריסי קר�   .2

  3%  0%  3%  אלומניו�  אומד$   .3

  11%  0%  11%  דלתות  דלידור –בני כה�    .4

  0%  0%  0%  דלתות  אלו� יעקב   .5

  3%  0%  3%  דלתות  אומד$   .6

  17%  14%  3%  מסגרות  מסגריית אור תעש   .7

  17%  לא הגישו הצעה *  17%  מסגרות  עשוש מאיר ובניו   .8

  7%  2%  5%  מסגרות  אומד$   .9

  7%  לא הגישו הצעה*  7%  פיתוח  חיי, לישראל בע"מ   .10

  8.4%  לא הגישו הצעה*  8.4%  פיתוח  סלמ� והבה   .11

  7%  לא הגישו הצעה*  7%  פיתוח  מאיר כה�   .12

  2%  2%  0%  פיתוח  אומד$   .13

  15%  0%  15%  שיפוצי,  ציו� עבו   .14

  15%  0%  15%  שיפוצי,  ישראלי אריה   .15

  8%  1%  7%  שיפוצי�  אומד$   .16

  

  ההצעה שנת� בעת הזכיה במכרז תקפה. נת� הצעה לתוספת הנחה,* קבל� אשר לא 

  :1מס'  החלטה

  דות שיפוצי קי" כמפורט להל$: ממליצי� לראש העיר לאשר ביצוע עבו , פה אחד, חברי הוועדה

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

  סלמ$ והבה בע"מ יבוצע ע"י      – . פיתוח2

  .ועשוש מאיר ובניו אור תעשהעבודה תחולק בי$ שני הקבלני�:    – מסגרות .3

  בי$ שני הקבלני�: תריסי קר$ ואלומיניו� א.ארביב. העבודה תחולק– אלומיניו�. 4

  דלידור ואלו$ יעקב.-העבודה תחולק בי$ שני הקבלני�: בני כה$     – תותדל. 5

  (אלו$ יעקב ידרש להשוות את הצעתו דלידור שהינה ההצעה הטובה ביותר).                     

  
  

  


