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 ' אב תש"פא                                                                                                    

 
 

 202070.20.מיום  2020-71פרוטוקול וועדת מכרזים 
 

 :משתתפים
 

 יו"ר וועדת מכרזים - מר יהודה חיים
 חברת וועדת מכרזים-הגב' חן אדלר
 וועדת מכרזיםחבר -מר אלי ברמי
 מנכ"ל החכ"ל - מר דני קדוש
 מח' משפטית - עו"ד אילן לב

 דובר העירייה-מר שנפר דורון
 

 חבר מועצה –: אלכס קרציון נוכח
 

 -:נעדרו
 

 חבר וועדת מכרזים -ד"ר בוריס 
 חבר וועדת מכרזים -מר אלי זפרני 

 
 פרוייקטים מנהלת –מישלין סלאמה -:רשמו פרוטוקול

 רכזת וועדה-יצחקי אהובה                             
 
 ל סדר יום:ע
 
 )מצ"ב מסמכים( פתיחה-מיתוג ופרסום עידוד עליה - 36/2020כרז  מ .1
 פתיחה –שיפוץ והסדרת בטיחות גני ילדים שלב ב'  – 38/20מכרז  .2
 פתיחה.-הקמת שירותים במגרש סינטטי – 40/20מכרז  .3
 פתיחה -כביש משש יוסף שדרוג ושיקום  – 42/20מכרז  .4
 פתיחה –שיפוץ בביה"ס יצחק הנשיא  – 43/20מכרז  .5
 .פינוי פסולת בעיר )מצ"ב מסמכים(-שינויים בהסכם חברת אמניר .6

 .פסילת הצעה -  7/27מכירת דירת מגורים ברח' קרן היסוד - 27/2019מכרז  .7

 הסכם העברת מקרקעין להקמת בית קק"ל לפעילות חינוכית ותרבותית.    .8
   
 

מבקש להעלות להצבעה תוספת כפי שנשלח בהזמנה  – יו"ר הוועדה מר יהודה חיים
 , וגם אפשרות דיונים  של הוועדה במסגרת זום לפי שיקול דעת6-8)עדכון( סעיפים 

 יו"ר הוועדה.
 

 .8-6להוסיף הסעיפים אושר פה אחד  –הצבעה 
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 פסילת הצעה – 7/27מכירת דירה מגורים ברח' קרן היסוד  – 27/19מכרז  .1
 
מביא לידיעת חברי הוועדה שלאחר בדיקת המסמכים נמצא כי הערבות  –עו"ד אילן לב  

 רשומה ע"ש המציע כפי שפורט במסמכי המכרז.הבנקאית  
 הערבות רשומה ע"ש האמא של המציע .

 
 פה אחד לפסול המכרז ולצאת לפרסום מכרז מחדש. -: החלטה

 
                                    

 פינוי פסולת בעיר –שינויים בהסכם חברת אמניר .   2
 

  - אריאל
 
 

  חודשים 12 –יש אופציה להאריך ב 
 

 פה אחד לאשר הארכת חוזה עם חב' אמניר.החלטה: 
 
 
 פתיחה –מיתוג ופרסום עידוד העליה  – 36/2020מכרז   .3

 
 1/7 –ו  30/6פרסום בעיתון גלובס מיום              

 תש"פ-פרסום בעיתון המבשר מיום ט' בתמוז              
 
  

 מעטפות.  6בתיבת המכרזים נמצאו              
 

 09.27בשעה  9.7.2020המעטפה הוגשה ביום -שושן גלעד    (1
  

 -במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ:              
 

   .דיסק 

   .חוברת המכרז 
   .פרטים בדבר נסיון וכ"א מועסק 

   ת גופים ציבוריים.ואהצהרת משתתף לפי חוק עסק 

   .הצהרת משתתף בדבר העסקת עובדים זרים 

    קבוע במכרז. –טופס הצעת מחיר 

   .אישור על נסיון 
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 09.18בשעה  9.7.2020התקבל ביום  –עמותה רשומה –ור לנגב ולגליל א    (2
 

 -במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ:
 

   .הצהרת משתתף בדבר גופים ציבוריים 

   .הצהרת משתתף בדבר העסקת עובדים זרים 

    קבוע במכרז. –טופס הצעת מחיר 

   .נסיון תעסוקתי 

   .תעודת שיווק ופרסום בפייסבוק ואינסטגרם 
   .תעודות נוספות 

 
 11.38בשעה  9.7.2020התקבל ביום  –דיגיטל ואלי    (3

 
 -במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ:

 

   .פרטים בדבר נסיון מציע וכ"א 
   .הצהרת חוק  בדבר גופים ציבוריים 

   .הצהרת משתתף בדבר העסקת עובדים זרים 

   .אישור על נסיון 

   .הסכם למיתוג ופרסום עידוד עליה 

    כולל מע"מ. ₪ 229.320 –הצעת מחיר ע"ס 
   .תעודת התאגדות חברה 

   .קבלה על רכישת מסמכי המכרז 
    
 

 12.08בשעה   9.7.2020התקבל ביום  –אבירי המלך   (4
 

 :במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ
 

   .הצהרת משתתף בדבר גופים ציבוריים 

   .הצהרת משתתף בדבר העסקת עובדים זרים 

    קבוע במכרז. –הצעת מחיר 

    ריק. –אישור על נסיון 
   כל ההסכם(. גהסכם למיתו( 

   .אישור רו"ח 

   .קבלה על רכישת מסמכי המכרז 
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 .אישור ניהול פנקסי חשבונות 

 .אישור בדבר עסקאות גופים ציבוריים 

  31.3.2021אישור ניכוי   מס בתוקף עד. 

 .תעודת התאגדות חברה 

 .אישור רו"ח 
 .אישור בעלות 

 .אישור תעודת עוסק מורשה 

 .המלצות 

 .תעודות 
  

 12.11בשעה  9.7.2020התקבל ביום  –רותם גולן    (5
 

 -במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ:
 

   .קבלה על רכישת מסמכי המכרז 

   .פרטים בדבר נסיון מקצועי 

   .פרטים בדבר כ"א מועסק 
   .תעודת עוסק מורשה 

    31.3.2021אישור על ניהול פנקסי חשבונות בתוקף עד. 

    31.3.2021תוקף  –אישור ניכוי מס. 

   .דיפלומה ע"ש רותם גולן 

   .תעודות 
   .אישור על נסיון 

   .המלצות 

   .מסמכי המכרז 
 

 
 11.30בשעה    7.7.2020אם, אנד סי, התקבל ביום    (6

 
 -במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ:

 

   .פרטי כ"א 

   .קורות חיים 

   .לימודים והשכלה 

   .הצהרה בדבר העסקת עובדים זרים 
   .הצהרה בדבר גופים ציבוריים 

   .נסיון 

   י המכרמסמכ 
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   .מסמכי המכרז 

   .אישור רו"ח 

   .קבלה על רכישת מסמכי המכרז 

   .אישור על ניהול פנקסי חשבונות 
    31.3.2021אישור ניכוי מס בתוקף עד. 

   .התאגדות חברה 

   .תעודות 

   .תעודת עוסק מורשה 
 
 

 פתיחה –שיפוץ והסדרת בטיחות בגני ילדים שלב ב'  - 38/2020מכרז .   4
 

 לפני הוועדה לחברי{ מבשר + גלובוס}יומיים עיתונים משני המכרז פרסומי הוצגו
  המכרז פתיחת
   : אחתה מעטפ  הנמצא בתיבה

שעה  207.016.התקבלה בתאריך  -ע"מ  ב 2010חדאד הנדסה והשקעות : 1מעטפה מס' 
11:14 

 מסמכים שנמצאו:

  מס' בע"מ ,                                        2010חדאד הנדסה והשקעות ערבות בנקאית ע"ש
ע"ס                  עיילבוןסניף  מרכנתיל דיסקונטבנק  , 1-634-0670-00-014374-61

 . 06.8.20בתוקף עד   ₪ 17,000

 31.3.21בתוקף עד  מס ניכוי אישור. 

 31.3.21בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 
  31.12.20רישיון קבלן בתוקף עד. 

 .תעודת התאגדות חברה 

 .פרוטוקול חברה 

 . תעודת עוסק מורשה 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 
 .כתב כמויות חתום 

  מציע ואישור רו"ח.הצהרת 

  עותקים. 2 -חוזה קבלן חתום 

 .נוסח פרסום 

 .מידע אירגוני 

 .ניסיון קודם 
 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 .המלצות 
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 .הצהרת משתתף 

 .אישור רו"ח 

 .כתב שיפוי 

  :הנחה %1.5הצעה  
 
 

 פתיחה -בק''ש  שירותים במגרש הסינטטיהקמת  - 2020/40מכרז .  5
 

 
 לפני הוועדה לחברי{ מבשר + גלובוס}יומיים עיתונים משני המכרז פרסומי הוצגו

  המכרז פתיחת
   : ה אחתמעטפ  הנמצא בתיבה

 
 11:00שעה  14.07.20התקבלה בתאריך  -: ש.מ שביט בע"מ  1מעטפה מס' 

 
 מסמכים שנמצאו:

  'בנק מזרחי                   סניף 087103326ערבות בנקאית ע"ש ש.מ שביט בע"מ , מס ,
 . 31.8.20בתוקף עד   ₪ 17,000קריית שמונה  ע"ס 

 31.3.21בתוקף עד  מס ניכוי אישור. 

 31.3.21בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 
  31.12.20רישיון קבלן בתוקף עד. 

 .רשימת ממליצים 

  מורשה .תעודת עוסק 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 

 .כתב כמויות חתום 
 .הצהרת מציע ואישור רו"ח 

 .חוזה קבלן חתום 

 .מידע אירגוני 

 .ניסיון קודם 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 
 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 .המלצות 

 .הצהרת משתתף 

 .אישור רו"ח 

 .כתב שיפוי 
  :הנחה %2.0הצעה  
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שדרוג ושיקום כביש רח' משש יוסף ביצוע הסדרי בטיחות  - 2020/24מכרז  .  6

 פתיחה - ותנועה בקריית שמונה
 
 

 לפני הוועדה לחברי{ מבשר + גלובוס}יומיים עיתונים משני המכרז פרסומי הוצגו
  המכרז פתיחת
   : מעטפות  4ו נמצא בתיבה

 
 10:16שעה  20.07.20התקבלה בתאריך  -מוחמד נביל בע"מ   : דרויש1מעטפה מס' 

 
 מסמכים שנמצאו:

  '1-743-0670-00-008404-54ערבות בנקאית ע"ש דרויש מוחמד נביל בע"מ  , מס  ,
 . 20.8.20בתוקף עד   ₪ 43,000בנק מרכנתיל דיסקונט  סניף דיר אל אסד  ע"ס 

 31.3.21בתוקף עד  מס ניכוי אישור. 

 31.3.21בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 

  31.12.20רישיון קבלן בתוקף עד. 

 . תעודת עוסק מורשה 

 .צילומי חשבוניות 

 .צילום ציק 
 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 

 .כתב כמויות חתום 

 .הצהרת מציע ואישור רו"ח 

 .חוזה קבלן חתום 

 .הצהרת משתתף 
 .מידע אירגוני 

 .ניסיון קודם 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 .המלצות 
 .תכניות 

 .אישור רו"ח 

 .כתב שיפוי 

  :הנחה %14.0הצעה  
 
 

 20.07.20התקבלה בתאריך  -: שואבי הגליל שירותי ביוב ואחזקה בע"מ  2מעטפה מס' 
 11:49שעה 

 
 מסמכים שנמצאו:
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  02681779, מס' הגליל שירותי ביוב ואחזקה בע"מ   שואביערבות בנקאית ע"ש  ,
 . 20.8.20בתוקף עד   ₪ 43,000בנק הפועלים  סניף קריית שמונה  ע"ס 

 31.3.21בתוקף עד  מס ניכוי אישור. 

 31.3.21בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 

  31.12.20רישיון קבלן בתוקף עד. 
 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 

  חתום.כתב כמויות 

 .הצהרת מציע ואישור רו"ח 

 .חוזה קבלן חתום 

 .מידע אירגוני 
 .ניסיון קודם 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 .המלצות 

 .הצהרת משתתף 

 .אישור רו"ח 
 .כתב שיפוי 

  :הנחה %10.55הצעה  
 

 57:01שעה  207.020.התקבלה בתאריך  -  דרך חדשה בתנועה בע"מ: 3מעטפה מס' 
 

 מסמכים שנמצאו:
  בנק הפועלים   012389/00078, מס' בע"מ   דרך חדשה בתנועהערבות בנקאית ע"ש ,

 . 20.8.20בתוקף עד   ₪ 43,000ע"ס   מרכז השירות חולוןסניף 

 .מסמכי מכרז חתומים בשני עותקים 

 .תכניות 

 31.3.21בתוקף עד  מס ניכוי אישור. 

 31.3.21בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 
  31.12.20רישיון קבלן בתוקף עד. 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 

 .הצהרת מציע ואישור רו"ח 

 .חוזה קבלן חתום 

 .מידע אירגוני 
 .ניסיון קודם 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 .המלצות 
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 משתתף. הצהרת 

 .אישור רו"ח 

 .כתב שיפוי 

  :הנחה. %9.8הצעה  
 

שעה  207.020.התקבלה בתאריך  -ע"מ  ב 2010חדאד הנדסה והשקעות : 4מעטפה מס' 
11:43 

 מסמכים שנמצאו:

  מס' בע"מ ,                                        2010חדאד הנדסה והשקעות ערבות בנקאית ע"ש
 . 20.8.20בתוקף עד   ₪ 43,000ע"ס  צפתסניף הפועלים בנק  , 02649634

 31.3.21בתוקף עד  מס ניכוי אישור. 

 31.3.21בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 
  31.12.20רישיון קבלן בתוקף עד. 

 .תעודת התאגדות חברה 

 .פרוטוקול חברה 

 . תעודת עוסק מורשה 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 
 .כתב כמויות חתום 

  ואישור רו"ח.הצהרת מציע 

 חוזה קבלן חתום. 

 .מידע אירגוני 

 .ניסיון קודם 
 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 .המלצות 

 .הצהרת משתתף 

 .אישור רו"ח 
 .כתב שיפוי 

  :הנחה %10.8הצעה  
 

 
 פתיחה -שיפוץ בביה"ס יצחק הנשיא בקריית שמונה  - 43/20מכרז .   7
 

 לפני הוועדה לחברי{ מבשר + גלובוס}יומיים עיתונים משני המכרז פרסומי הוצגו
  המכרז פתיחת
   : ה אחתמעטפ  הנמצא בתיבה

שעה  207.016.התקבלה בתאריך  -ע"מ  ב 2010חדאד הנדסה והשקעות : 1מעטפה מס' 
11:14 

 מסמכים שנמצאו:



 עיריית קריית שמונה

 לשכת המנהל הכללי
 

 

 
 

  11019, קריית שמונה, מיקוד 1001, ת.ד. 37רח' הרצל 

 pmankal@k-8.co.il|  04-6908409טל. 

  מס' בע"מ ,                                        2010חדאד הנדסה והשקעות ערבות בנקאית ע"ש
ע"ס   עיילבון               סניף  מרכנתיל דיסקונטבנק  , 1-634-0670-00-014374-60

 . 20.8.20בתוקף עד   ₪ 7,000

 31.3.21בתוקף עד  מס ניכוי אישור. 

 31.3.21בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 

  31.12.20רישיון קבלן בתוקף עד. 
 .תעודת התאגדות חברה 

 .פרוטוקול חברה 

 . תעודת עוסק מורשה 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 

 .כתב כמויות חתום 
 .הצהרת מציע ואישור רו"ח 

  עותקים. 2 -חוזה קבלן חתום 

 .מידע אירגוני 

 .ניסיון קודם 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 
 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 .המלצות 

 .הצהרת משתתף 

 .אישור רו"ח 

 .כתב שיפוי 
  :הנחה %1.5הצעה  

 
 הסכם מקרקעין  בית קק"ל למצויינות.    .8

 
 

 : פה אחדהחלטה
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 עיריית קריית שמונה

 לשכת המנהל הכללי
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 על החתום,                                                  

 
 

________________                                                             _______________ 
 יוסף                                                                    יהודה חיים-עו"ד אריאל בר

 יו"ר הוועדה                    היועהמ"ש לעירייה                                                  
 
 

 מאשר את הפרוטוקול
 
 

_____________ 
 עו"ד אביחי שטרן

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   


