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 15-1220/14פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 

 
 במשרדי מזכירות (  2021 במאי  23 )  תשפ"א' סיון יב  ראשוןביום   התקיימהש  פתיחת מעטפותמישיבת 

 העירייה, בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

 
                                                משתתפים :                                                              : נוכחים

 (.5/21מכרז פומבי מס'  אושר בגן )  -אושר לוי                                                          סגן רה"ע  -  אברהם אילוז 
 (.5/21פיטי ) מכרז פומבי מס' גר  -רז אליאס א                                                    מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן 

 כלכלן אגף הנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 
 דוברות העירייה -גלן ג'מבר 

 מזכירות ומנהל העירייה .   אגף  ס. מנהל  - עו"ד שלי ביטון
 
 

 הנדון : 
 

 
 שירותי צילום אירועים קול קורא  -פתיחת מעטפות  .1

 . 12:00בשעה  29.04.2021המועד האחרון להגשת ההצעות : 
 -ביטון  "ד שליועו דוברות העירייה  -גולן ג'מבר , סגן רה"ע  - אברהם אילוז ע"י    13:40 תיבת המכרזים  נפתחה בשעה 

 מזכירות ומנהל העירייה .   אגף ס. מנהל 
 

 כדלקמן :  1נמצאה מעטפה בתיבה        

 שמוליק וסיני צלמים  -  1מעטפה 
 

 ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. מצ"ב הצעת מחיר 
 

 ההצעה. הערה: אומדן העירייה מופיע ע"ג 
 

 ( 1נספח מס' )       
 

 עירייה אספקת טובין בדבר אספקת מוצרי מזון למוסדות החינוך ומשרדי ה 4/21פומבי מכרז  - פתיחת מעטפות  .2
   בעיר רמלה

 12:00בשעה   20.05.2021המועד האחרון להגשת ההצעות :  
 -ועו"ד שלי ביטון נהל מח' רכש  מ -מיכל רוטמן  , סגן רה"ע  - אברהם אילוז ע"י    13:40 תיבת המכרזים  נפתחה בשעה 

 מזכירות ומנהל העירייה .  אגף   ס. מנהל 
 

 כדלקמן :  מעטפות 2 ונמצאבתיבה      

 אומדן העירייה  - 1מעטפה 
 . 5% -אחוז הנחה

 ( 2נספח מס' )       
 

 שוק העיר ) ט.ע.מ.ס(  -2מעטפה 
 המעטפה:תכולת 

 .31.08.2021בתוקף עד לתאריך   ₪   10,000ערבות בנקאית של בנק הפועלים  ע"ס   
 מסמכי המכרז:

 הנחה.  7%  -הצעת מחיר 
 מצ"ב הצעת מחיר  ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.                   

 

 ( 3נספח מס' )       



 
       בס"ד 

  

 

 
 
 

 15-2021/14פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 
 
 

ירה למוסדות לאספקת טובין בדבר אספקת ציוד משרדי וחומרים מתכלים ויצ 5/21פומבי מכרז  - פתיחת מעטפות  .3
 החינוך ומשרדי העירייה בעיר רמלה

 12:00בשעה   20.05.2021המועד האחרון להגשת ההצעות :  
 -ועו"ד שלי ביטון  נהל מח' רכש מ - מיכל רוטמן , סגן רה"ע  - אברהם אילוז ע"י    13:40 תיבת המכרזים  נפתחה בשעה 

 מזכירות ומנהל העירייה .  אגף   ס. מנהל 
 

 כדלקמן :  מעטפות 3נמצאו בתיבה                 

 אומדן העירייה  - 1מעטפה 

 %. 5  -אחוז הנחה בשיעור אחיד וקבוע על כל מחירי המקסימום שנקבעו בנספח ד' להסכם  .א

 . %51  -אחוז הנחה בשיעור אחיד וקבוע בגין פריטים מתוך קטלוג המציע שלא מופיעים בנספח ד'  .ב

 (4)נספח מס' 
 

 032684482אושר בגן ח.פ  -2 מעטפה 
 תכולת המעטפה:

 .31.08.2021בתוקף עד לתאריך   ₪   10,000ערבות בנקאית של בנק הפועלים  ע"ס   
 מסמכי המכרז:

 הצעת מחיר

 %. 0  -אחוז הנחה בשיעור אחיד וקבוע על כל מחירי המקסימום שנקבעו בנספח ד' להסכם  .א

 . %01  -אחוז הנחה בשיעור אחיד וקבוע בגין פריטים מתוך קטלוג המציע שלא מופיעים בנספח ד'  .ב
 
 

 מצ"ב הצעת מחיר  ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.     
               

 (5)נספח מס' 

 

 184615651גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ ח.פ  - 3 מעטפה 
 תכולת המעטפה:

 .31.08.2021בתוקף עד לתאריך   ₪   10,000ערבות בנקאית של בנק הפועלים  ע"ס   
 מסמכי המכרז:

 הצעת מחיר

 .  %21  -אחוז הנחה בשיעור אחיד וקבוע על כל מחירי המקסימום שנקבעו בנספח ד' להסכם  .א

 %.  6  -אחוז הנחה בשיעור אחיד וקבוע בגין פריטים מתוך קטלוג המציע שלא מופיעים בנספח ד'  .ב
 
 

 מצ"ב הצעת מחיר  ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.  
                  

 (6)נספח מס' 
 
 

 

 

 



 
       בס"ד 

  

 

 

 
 15-2021/14פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 

 

שדרוג שצ"פ אהרון כרז מסגרת לעבודות בניה פיתוח אחזקה ושיפוצים :  מ   - 12/18מכרז פומבי   -פתיחת מעטפות  .4
 בוגנים  

 . 12:00בשעה  13.05.2021המועד האחרון להגשת ההצעות :  
  -ביטון  ועו"ד שלי הנדסה  כלכלן אגף -ן שלוש , עוז ב   סגן רה"ע  -אברהם אילוזע"י    13:50 תיבת המכרזים  נפתחה בשעה 

 אגף מזכירות ומנהל העירייה .    ס. מנהל
 

  מעטפות כדלקמן : 3בתיבה נמצאו  

 אומדן   - 1מעטפה 
 כולל מע"מ. ₪   134,752.16  -אומדן 

 (7)נספח מס' 
 

 מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ  - 2  מעטפה
 כולל מע"מ. ₪   134,751   -הצעת מחיר        

 
 (8 )נספח מס'  

 
 חברה לפיתוח בע"מ לקטיבי -  3  מעטפה

 ולל מע"מ.   כלא ₪  116,336.15  -הצעת מחיר        
 

 (9 )נספח מס'  
 

עבודות לחידוש מגרז כרז מסגרת לעבודות בניה פיתוח אחזקה ושיפוצים :  מ   - 12/18מכרז פומבי   -פתיחת מעטפות  .5
 ספורט בביה"ס רעות 

 . 12:00בשעה  13.05.2021המועד האחרון להגשת ההצעות :  
  -ביטון  ועו"ד שלי הנדסה  כלכלן אגף -ן שלוש , עוז ב   סגן רה"ע  -אברהם אילוזע"י    13:50 תיבת המכרזים  נפתחה בשעה 

 אגף מזכירות ומנהל העירייה .    ס. מנהל
 

  מעטפות כדלקמן : 3בתיבה נמצאו  
 

 אומדן   - 1מעטפה 
 כולל מע"מ. ₪   124,924.50  -אומדן 

 (10)נספח מס' 
 

 מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ  - 2  מעטפה
 כולל מע"מ. ₪   124,924   -הצעת מחיר        

 
 (11 )נספח מס'  

 
 לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ -  3  מעטפה

 ולל מע"מ.   כלא ₪  107,851.59  -הצעת מחיר        
 

 (12 )נספח מס'  
 

 
 

                                           ______________                                       ______________                                      
  ברהם אילוז א                                   עו"ד שלי ביטון                                                          

    סגן רה"ע                                    מזכירות ומנהל העירייהאגף  מנהל  ס.                   


