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 פתיחה-16.9.2020מיום  2020-20פרוטוקול וועדת מכרזים             
                                                                                                

 
 -:השתתפו

 
 יו"ר וועדת מכרזים.-חייםמר יהודה 

 מנכ"ל העירייה-עו"ד יורם ביטון
 המחלקה המשפטית-עו"ד אילן לב

 מבקר העירייה-מר אורן ירמיהו
 אגף הנדסה-מנהל פרוייקטים-מר שמעון אמסלם

 
 -:נעדרו

 
 חברת וועדה-הגב' חן אדלר לגיסמו

 חבר וועדה-מר אלי ברמי
 חבר וועדה-ד"ר בוריס סידלקובסקי

 חבר וועדה.-זפרנימר אלי 
 

  -:נכחו קבלנים
 

     050-35325535רימון  –חדאד הנדסה. 

    0505325779-יוסף סאטי. 

     054-9199468 –שמואל זרבאלוב. 
 

 -רשמו:
 

 חכ"ל-מנהלת פרוייקטים-גב' מישלין סלאמה
 רכזת וועדה-גב' יצחקי אהובה

 
 :על סדר היום

 
 פתיחה –כיתות מעון יום בשכ' יובלים  3תכנון ביצוע בית כנסת ו  - 41/20מכרז   .1
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 פתיחה –כיתות מעון יום בשכ' יובלים  3תכנון ביצוע בית כנסת ו  - 41/20מכרז   .1

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

  המכרז פתיחת

 : מעטפה אחת  הנמצא בתיבה

   10:28שעה  16.08.20חברת רולן בע"מ התקבלה בתאריך  - 1מעטפה מס' 

  'ע"ש חברת רולן בע"מ בנק הבינלאומי  006-220-00605-387207ערבות בנקאית מס

 31.10.20בתוקף עד  ₪ 300,000ע"ס 

 מסמכי מכרז חתומים 

  מפרט טכני חתום 

 חתום תסריט 

 פרופיל חברה 

  תעודות חברת רולן 

 { 2אישור מורשה חתימה בחברה }חתימות +חותמת 

  31.03.21אישור ניכוי מס בתוקף עד 

  31.03.21אישור ניהול פנקסי חשבונות בתוקף עד 

 תעודת עוסק מורשה 

 מכתבי המלצה 

 חן רכישת מסמכי מכרז 

  9001תעודות איזו 

  31.12.20רישיון קבלן בתוקף עד 

 לא כולל מע"מ ₪ ןמיליו 20מחזור עסקים בהיקף גבוהה מ  אישור 

 טבלה מרכזת של סדר בדיקות 

 תעודות רישום ודיפלומה 

 רצף של תעודות הנדסיות 

  לא כולל מע"מ ₪ 6,700,000הצעת המחיר ע"ס  50סעיף  55עמוד  -אין אומדן 

 בדיקה לכל המסמכים ונושא הגשת המכרז ע"י הפיקוח
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 פתיחה –ביה''ס ברנקו וייס שלב ב שיפוץ  - 46/20מכרז  .2
 
 לפני הוועדה לחברי{ מבשר + גלובוס}יומיים עיתונים משני המכרז פרסומי הוצגו

  המכרז פתיחת

 : מעטפה אחת  הנמצא בתיבה

 10:14שעה  23.08.20סאראי הצפון התקבלה בתאריך  - 1מעטפה מס'       

 מסמכים שנמצאו:

  'ע"ש סאראי הצפון בנק מרכנטיל  1-631-0670-00-070-231-16ערבות בנקאית מס

 20.09.20בתוקף עד  ₪ 26,500ע"ס 

 חן רכישת מסמכי המכרז 

 מסמכי מכרז חתומים 

 פרופיל חברה כולל תעודות ותקנון 

 תעודת עוסק מורשה 

  31.3.21אישור ניכוי מס בתוקף עד 

  31.3.21אישור ניהול פנקסי חן בתוקף עד 

 הצהרת משתתף 

 מידע אירגוני 

 ניסיון קודם 

 המלצות 

 אישור רו"ח חתום 

 כתב שיפוי 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 יםציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 חוזה קבלן חתום 

 כתב כמויות חתום 

  הנחה %5.5הצעה 
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 פתיחה -שיפוץ מבנה מוטל סוזן  – 48/2020מכרז  .3
 

 במספר( יוחזרו לתיבת המכרזים. 2המעטפות ) –הנושא יורד מסדר היום 
 
 

 שיפוץ והסדרת בטיחות בבתי הספר בק"ש – 51/2020מכרז  .4
 

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

  המכרז פתיחת

 : מעטפות 2  ונמצא בתיבה

 48:10שעה  2006.09.התקבלה בתאריך  חדאד הנדסה - 1מעטפה מס'       

 מסמכים שנמצאו:

  '10,000ע"ש חדאד הנדסה בע"מ ע"ס  93884/0019ערבות בנקאית מס ₪            

 30.10.20בתוקף עד 

 מסמכי מכרז חתומים בשני עותקים 

 חן רכישת מסמכי מכרז 

 חוזה קבלן חתום 

 רישיון קבלן בתוקף 

  31.3.21אישור ניכוי מס בתוקף עד 

  31.3.21אישור ניהול פנקסי חן בתוקף עד 

 תעודת התאגדות חברה 

 אישור זכויות חתימה 

 תעודת עוסק מורשה 

 המלצות 

 הצהרת משתתף 

 אישור רו"ח 

 כתב שיפוי 

 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 
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 יםציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

  ניסיון קודם 

 מידע אירגוני 

 כתב שיפוי 

  הנחה %10.5הצעה 

 

 
 10:02בשעה  2020.906. יוסף סאטי התקבלה בתאריך - 2מעטפה מס' 

 
 מסמכים שנמצאו:

  '10,000ע"ש יוסף סאטי ע"ס  1-692-0670-00-20526570ערבות בנקאית מס  ₪ 

 31.10.20בתוקף עד 

 חן רכישת מסמכי מכרז 

  31.12.20רישיון קבלן בתוקף עד 

  31.3.21אישור ניכוי מס בתוקף עד 

  31.3.21אישור ניהול פנקסי חן בתוקף עד 

  המלצות 

 מסמכי מכרז חתומים 

 הצהרת משתתף 

 מידע אירגוני 

 ניסיון קודם 

 אישור רו"ח 

 .הצהרת משתתף בנושא העסקת עובדים זרים 

 הצהרת משתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 כתב שיפוי 

 חוזה קבלן חתום 

  הנחה %3.1הצעה 

 
 



 עיריית קריית שמונה

 המנהל הכללילשכת 
 

 

 
 

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

 pmankal@k-8.co.il|  04-6908409טל. 

-חי מפני רעידות אדמה בק"ש-שדרוג וחיזוק בית ספר תל - 49/2020מכרז  .5
 פתיחה.

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

  המכרז פתיחת

 : מעטפות 2  ונמצא בתיבה

 
 .28:10בשעה   10.9.2020תאריך התקבלה בדראושה סאלח  - 1מעטפה מס'           

 
 -במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ:          

 

   .רשיון קבלן ע. הנדסיות 

   .אישור לצורך ניכוי מס 

   .אישור ניהול ספרים ופנקסי בתוקף 

   .עוסק מורשה 

    בנק לאומי ע"ש דרוואשה סאלח מספר: –ערבות בנקאית- 

 .₪ 450.000, ע"ס 964-093500/25-1496-0009/5        

   .קבלה  קניית מכרז 

   .סיור קבלנים 

   .מפרט המכרז 

   .רשימת תוכניות לרעידת אדמה 

    2.5%הנחה ע"ס  מלש"ח, כולל מע"מ.   6,203,987.12הצעת קבלן ע"ס. 

   .אישור העדר תביעות 

   .התחייבות ללוח זמנים 

   .הצעת קבלן לתשלום נלווים                                                     

   .רשימת מתכננים 

   .הצהרת קבלן 

   .פרוט נסיון 

   .מפרט טכני 

 
 11:22בשעה   10.9.2020התקבלה בתאריך  מיפרם בע"מ - 2מעטפה מס'       
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 מסמכים שנמצאו:      

  'ע"ש מיפרם בע"מ ע"ס  898-293-500/62-30-14547-001/9ערבות בנקאית מס

 10.12.20בתוקף עד   ₪ 450,000

  חן רכישת מסמכי מכרז 

  פרוטוקול סיור קבלנים חתום 

  כתב כמויות חתום 

 מסמכי מכרז חתומים 

  חוזה קבלן חתום 

  דו"ח ייעוץ קרקע חתום 

  רשימת תכניות 

 מפרט חתום 

  הנחה 8.55%הצעה 

 

 

 פתיחה -שמונה הקמת גן משחקים ושדרוג פארק המצודות  47/2020רז פומבי מכ .6
 

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

  המכרז פתיחת

 : מעטפות 3  ונמצא בתיבה

 11:01שעה  15.09.20גרוס ייזום בע"מ התקבלה בתאריך  - 1מעטפה מס' 

 מסמכים שנמצאו:

  135,000ע"ש גרוס ייזום בע"מ בנק מזרחי ע"ס  1736021מס' ערבות בנקאית ₪ 

 30.11.20בתוקף עד 

  מכרז חתומיםמסמכי 

 חן רכישת מסמכי מכרז 

 תעודת עוסק מורשה 

  31.3.21אישור ניכוי מס בתוקף עד 

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

 המלצות 

 כתב כמויות חתום 

 מפרטים חתומים 

 הצהרת משתתף 

 מידע אירגוני 

 ניסיון קודם 

 כתב שיפוי 

  אישור רו"ח 

  הנחה %13.5הצעה 

 

 .11.30בשעה  15.9.2020נמסרה ביום  - 2מעטפה מס' 
 

 : במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ
 

   .אומדן מכרז 

   .תנאי מכרז חתום 

   .הצהרת משתתף חתום ומאומת 

   .מידע ארגוני 

   .נסיון קודם 

   .המלצות 

   .אישור רו"ח 

   .הצהרת מציע בדבר נסיון 

   .חוק עסקאות גופים צבוריים 

    חתום ומאומת. –הצהרת העסקת עובדים זרים 

   .כתב שיפוי חתום 

    :%11.6הנחה  מלש"ח ותוספת מע"מ.   2.56513הצעת מחיר ע"ס. 

   .נספח לחוזר מכרז התאמת גן אתגרי פארק מצודות 
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   .רשימת מסמכים 

   :'בתוקף עד   114500/36-30-1496-0002/9 -ערבות בנקאית בנק לאומי מס 

 .₪ 135.000ע"ש סאנטאג בעמ. בסכום  של  30.11.2020        

   .קבלה תשלום קניית מסמכי המכרז 

   .תעודת התאגדות חברה 

    31.3.2021אישור ניהול ספרים תוקף עד. 

   .רשיון קבלן עבודות הנדסה 

   .מכרז פומבי הערכה 

   .תעודת עוסק מורשה 

   .מפרט טכני 

   .סיור קבלנים 

   .תוכניות 

   .חוזה קבלן חתום 

 
 בע"מ  חדאד הנדסה - 3מעטפה מס' 

 מסמכים שנמצאו:

  'בתוקף עד  ₪ 135,000בע"מ ע"ס  חדאד הנדסהע"ש  02762246ערבות בנקאית מס

30.11.20 

 מסמכי מכרז חתומים 

 חן רכישת מסמכי מכרז 

 תעודת עוסק מורשה 

  31.3.21אישור ניכוי מס בתוקף עד 

 31.3.21עד  אישור ניהול פנקסי חן בתוקף 

  31.12.20רישיון קבלן בתוקף עד 

 המלצות 

 כתב כמויות חתום 

 מפרטים חתומים 
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 הצהרת משתתף 

 מידע אירגוני 

 ניסיון קודם 

 כתב שיפוי 

  אישור רו"ח 

  הנחה %3.52הצעה 

 
 

 -על החתום:                                             
 
 
 

 _______________                                                                          _____________ 
 עו"ד אילן לב                                                                                             יהודה חיים

 יו"ר וועדת מכרזים                                                      המחלקת המשפטית                      
 
 
 
 

 מאשר החלטות הווועדה:
 
 
 

   _________________ 
 עו"ד אביחי שטרן

 ראש העיר


