עיריית ערד
Arad Municipality
טל' 80-5599189
פקס80-5599109 :

וועדת מכרזים

י"ב אלול תשע"ז
 30ספטמבר 7302

פרוטוקול ועדת מכרזים מס'  72מיום 08.802
חברי וועדה נוכחים:
גב' ריקה צמח ,יו"ר הוועדה
מר אלי מצליח ,חבר וועדה
מר מתי רוז ,חבר וועדה
מר משה קווס ,חבר וועדה
מר' עופר ארצי ,חבר וועדה
חברי וועדה חסרים:
גב' פלורי שטרלינג ,חברת וועדה
מוזמנים נוכחים:
גב' עליזה בראון – מנהלת מח' רווחה
על סדר היום :מכרז  – 00\7302מעון רב תכליתי
בפתיחת תיבת ההצעות נמצאו 7 :מעטפות.
במעטפה סומנה0 :
שם המציע :בית יעקב
כתב ערבות מס'0002333/6 :של בנק :לאומי ע"ס ₪ 730333 :עד לתאריך 0800802
סך ההצעה:

במעטפה סומנה7 :
שם המציע :רמת דוד
כתב ערבות מס' 203300 :של בנק :בן לאומי ע"ס ₪ 730333 :עד לתאריך 0800802
סך ההצעה:
במעטפה סומנה0 :
שם המציעsos :
כתב ערבות מס' 020633300 :של בנק :לאומי ע"ס ₪ 738333 :עד לתאריך 0800802
במעטפה סומנה 0 :
שם המציע :דוד אשטון עמותת נר-דוד רמלה
כתב ערבות מס' 233320 :של בנק :לאומי ע"ס ₪ 738333 :עד לתאריך 08.802
במעטפה סומנה2 :
שם המציע :יאיר אלברטון עמותת קהילה
כתב ערבות מס' 00023300/2 :של בנק :לאומי ע"ס ₪738333 :עד לתאריך 08.802

ערד ,המחנה הקדמי
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עיריית ערד
Arad Municipality
טל' 80-5599189
פקס80-5599109 :

וועדת מכרזים

י"ב אלול תשע"ז
 30ספטמבר 7302

במעטפה סומנה6 :
שם המציע :נאות מרגלית
כתב ערבות מס' 0600020:של בנק  :פעלים ע"ס ₪738333 :עד לתאריך 0800802
במעטפה סומנה2 :
שם המציע :שימחה לוי אוהל פרידה לאה
כתב ערבות מס' 3330.330. :של בנק :בן לאומי ע"ס ₪738333 :עד לתאריך 0800802

החלטת הוועדה :החומר עובר לבדיקה מקצועית של ,מנהלת רווחה גב' עליזה בראון ,ולבדיקה משפטית
של היועץ המשפטי ,מר חיים שימן.

עו"ד ניסן בן חמו0
ראש העירייה

יו"ר הוועדה ריקה צמח0

____________________

ערד ,המחנה הקדמי

_______________________
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