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 15-2020/10פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 

 
 

 , בלשכת סגן ראש העיר (, 2020  במרץ  18 ) תש"ףאדר  כב' ראשון ביום שהתקיימה   פתיחת מעטפותמישיבת 
 רמלה.  1רחוב ויצמן ,העירייה בבית 

 
                                                         : נוכחים

                                                     סגן רה"ע   - אברהם אילוז
 מנהלת מח' משק ונכסים  - מיכל רוטמן

 מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון
                                                          

 
 הנדון : 

 
 אספקת טובין בדבר הובלה, אספקה,   - 07/2020 מכרז פומבי מס'   -פתיחת מעטפות  .1

 פריקה של דגלים וקישוטי בעיר רמלה
 .12:00בשעה   12.03.2020 המועד האחרון להגשת ההצעות : 

 מנהלת מח' משק ונכסים  -מיכל רוטמן   סגן רה"ע, -אברהם אילוזע"י  נפתחה  תיבת המכרזים     
 .10:04מזכירות העירייה בשעה   -עו"ד שלי ביטון ו    
 כאשר אחת מהן הינה מעטפה של אומדן העירייה כמפורט להלן :, מעטפות 5בתיבה נמצאו                  

 
 אומדן העירייה - 1מעטפה 

 מצ"ב אומדן העירייה כנספח ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.
 יובהר כי מחירי המקסימום מהווים את אומדן העירייה. 

 
 (1)נספח מס' 

 
 511024523בע"מ ח.פ.  פריוטקס  - 2מעטפה 

 :תכולת המעטפה
 .30.06.2020 עד לתאריך  בתוקף ₪ 10,000 ע"ס לאומיבנק ערבות בנקאית של 

 מסמכי המכרז:
 : הצעת מחיר

 ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.בע"מ פריוטקס  מצ"ב הצעת המחיר של

 
 (2 )נספח מס'

 
  512547035א. כדורי דגלים וסמלים בע"מ ח.פ.   - 3מעטפה 

 :תכולת המעטפה
 . 30.06.2020 עד לתאריך  בתוקף ₪ 10,000 ע"סהבינלאומי  ערבות בנקאית של בנק 

 מסמכי המכרז:
 :  הצעת מחיר

 ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.  א. כדורי דגלים וסמלים בע"מ של מצ"ב הצעת המחיר 

               
 (3 )נספח מס'                                                                                   
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  512089152ב.ח. מיקו שיווק  בע"מ ח.פ   - 4מעטפה 
 :תכולת המעטפה

 . 30.06.2020 עד לתאריך  בתוקף ₪ 10,000 פועלים ע"סערבות בנקאית של בנק 
 מסמכי המכרז:

 :  הצעת מחיר
 ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. ב.ח מיקו שיווק בע"מ  מצ"ב הצעת המחיר של 

 
 (4 )נספח מס'                                                                                   

 
 512534371שרגאי דגלים וסמלים בע"מ ח.פ.    - 5מעטפה 

 :תכולת המעטפה
 . 30.06.2020 עד לתאריך  בתוקף ₪ 10,000 פועלים ע"סערבות בנקאית של בנק 

 מסמכי המכרז:
 :  מחירהצעת 

 מצ"ב הצעת המחיר של   שרגאי דגלים וסמלים בע"מ ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 

 
 (4 )נספח מס'                                                                                   

 
 
 
 
 לבדיקה ולבחינה של המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית;  ההצעות  נלקחו   4

 
 
 
 

 
                   __________         ____                                              ______________                     

 אברהם אילוז                                                   עו"ד שלי ביטון                        
                      סגן ראש העיר                                 ת העירייה           מזכירו                       

 
 


