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 15-2020/1פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 

 
בבית בלשכת סגן ראש העיר, (, 2020  ינואר 9 ) תשרי תש"ף כ"ח ביום ראשון שהתקיימה   פתיחת מעטפותמישיבת 
 רמלה.  1רחוב ויצמן ,העירייה 

 
 משתתפים ה"ה:                                                               נוכחים ה"ה:

                                                                                                                                                             סגן רה"ע   -מאור אשש 
 מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון

 
                                                          
 הנדון : 

 
  -פתיחת מעטפות .1

 

 .12:00בשעה  07.10.19 המועד האחרון להגשת ההצעות :        
 מנהל הקאנטרי העירוני-באבוריס אוסטו  סגן רה"ע, -מאור אששע"י  נפתחה  תיבת המכרזים  
 . 10:35בשעה  מזכירות העירייה - עו"ד ביטון שליו 
 העירייה כמפורט להלן :כאשר אחת מהן הינה מעטפה של אומדן ,מעטפות  4בתיבה נמצאו               

 
 אומדן העירייה  - 1מעטפה 

  , 12מגרש פארק עופר א.ס.לוי , ומזנון 5הפעלת מזנון במתחם האצטדיון ברחוב יהושוע בן נון  .א
 ₪ למשחק. 500 - 1מגרש ג'רסי ברחוב מאיר בינט 

ברחוב דוד  במרכז הטניסמזנון  ,13הפעלת מזנון בבריכה העירונית )מתחם פנימי וחיצוני( ברחוב זכריה  .ב
 .₪ לשנה 90,000 - 3 מזנון בהיכל הספורט ברח' דוד רזיאל, 3רזיאל 

ברחוב יאיר מזנון בקריית מנחם  ,1מזנון באולם הספורט בקריית האומנים ברחוב ישראל פוליאקוב הפעלת  .ג
 .₪ לשנה 30,000 - 20כז הפיס הנמצא ברחוב מבצע משה מזנון במר, 29שטרן 

 .(ארנונה, אגרת שמירה, מים וחשמל)ג' כוללים תשלומי חובה -*הסכומים בסעיפים או
 

 (1)נספח מס' 
 

   031197155ע.מ  הגשה ואירוח קולינרי-נועה הפקות- 2מעטפה 
 :תכולת המעטפה

 .30.01.2020 תאריך עד ל בתוקף ₪ 5,000  ערבות בנקאית של בנק לאומי ע'ס
 מסמכי המכרז:

 : )סעיף ב'( הצעת מחיר
, 3, מזנון במרכז הטניס ברחוב דוד רזיאל 13הפעלת מזנון בבריכה העירונית )מתחם פנימי וחיצוני( ברחוב זכריה 

  ₪ כולל מע"מ לשנה. 92,000 - 3בהיכל הספורט ברח' דוד רזיאל  מזנון

 
 (2 )נספח מס'     

 
 515118149ח.פ  לוטוס עתידים בע"מ  - 3מעטפה 
 המעטפה :תכולת 

 לא צורפה ערבות בנקאית.
 מסמכי המכרז:

 :)סעיף א'(  הצעת מחיר
במגרש ג'רסי , 12במגרש פארק עופר א.ס.לוי ,ומזנון  5הפעלת מזנון במתחם האצטדיון ברחוב יהושוע בן נון 

 למשחק. כולל מע"מ  ₪ 500 -1ברחוב מאיר בינט 
 

 (3 )נספח מס'           
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 נתנאל פזרקר   - 4מעטפה 
 תכולת המעטפה :             

 . 07.10.2020 עד לתאריך בתוקף  ₪ 5,000 ערבות בנקאית של בנק דיסקונט ע'ס 
 : מסמכי המכרז

 : ג'( -' ו, ב')סעיף א הצעת מחיר 

 , 12מזנון במגרש פארק עופר א.ס.לוי , 5הפעלת מזנון במתחם האצטדיון ברחוב יהושוע בן נון  .א
 ₪ כולל מע"מ למשחק.  555 -1מגרש ג'רסי ברחוב מאיר בינט 

, מזנון במרכז הטניס ברחוב דוד רזיאל 13הפעלת מזנון בבריכה העירונית )מתחם פנימי וחיצוני( ברחוב זכריה ב. 
 ₪ כולל מע"מ לשנה.  105,200 -3 הספורט ברח' דוד רזיאל , מזנון בהיכל 3

יאיר , מזנון בקריית מנחם ברחוב 1הפעלת מזנון באולם הספורט בקריית האומנים ברחוב ישראל פוליאקוב ג. 
 ₪ כולל מע"מ לשנה.  31,000  -20ברחוב מבצע משה ,מזנון במרכז הפיס  29שטרן 

 
 

 (4)נספח מס' 
 
 
 

 לבדיקה ולבחינה של המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית;  ונלקח ההצעות  3       
 

  
 
 
 
 

 
                   ______________                                     ______________                                       

 מאור אשש                                                  עו"ד שלי ביטון                        
                      סגן ראש העיר                                  ת העירייה          מזכירו                       


