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 י אצירה ולאיסו( ופינוי פסולת אריזות למחזור (פחי� כתומי�). הצבת כל – 6/2014מכרז  .1
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  הצבת כלי אצירה ולאיסו( ופינוי פסולת אריזות למחזור  – 6/2014מכרז  .1
  (פחי� כתומי�).   
  
  

  : 1החלטה מס' 

הצבת ללקבל את ההצעה היחידה של חברת "נאות דורית"בע"מ, הוחלט פה אחד להמלי+ לראש העיר 

על מחירי  הנחה 11%הנותנת  כלי אצירה ולאיסו( ופינוי פסולת אריזות למחזור (פחי� כתומי�)

  .המכרז

  
  
  איסו( ופינוי פסולת למחזור (זרמי� יעודיי�). – 7/2014מכרז . 2
  
  

  :2מס'  החלטה

   :לראש העיר, פה אחד, חברי הוועדה ממליצי�

  בחב' אמניר תעשיות מחזור בע"מ לביצוע איסו( ופינוי פסולת נייר וקרטו� ואיסו( פסולת לבחור  . 1

  אריזות מתכת.     

  ב' שרותי נוי המנו( אילת בע"מ לביצוע איסו( ופינוי פסולת אריזות פלסטיק.. לבחור בח2

  
  
סיוע בבניית מעו� יו� לזר� הממלכתי בשכונה הירוקה  – 4/2014דיו� בנושא מכרז . 3

  ומת� רשות שימוש להפעלתו
  
  

  :3מס'  החלטה

לסיוע במימו� רגלית רשת מ –דובדב�  שתלקבל את הצעת רלראש העיר חברי הוועדה ממליצי� פה אחד 

ומת� רשות שימוש  / , 1,300,000בס.  בשכונה הירוקהלזר� הממלכתי או הממלכתי דתי בניית מעו� יו� 

  שנה.  13למש.  להפעלתו

  


