
 עיריית קריית שמונה

 לשכת המנהל הכללי
 

 

 
 

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

 pmankal@k-8.co.il|  04-6908409טל. 

 2020יולי  08                                                                                              
 ט"ז תמוז תש"פ           

 
 202070.06.מיום  2020-51פרוטוקול וועדת מכרזים 

 
 :משתתפים

 
 יו"ר וועדת מכרזים - מר יהודה חיים

 מנכ"ל עירייה -עו"ד יורם ביטון 
 מבקר עירייה -מר אורן ירמיהו 

 מנכ"ל החכ"ל - מר דני קדוש
 מח' משפטית - עו"ד אילן לב

 
 נוכחים קבלנים שהגישו הצעות.

 
 על סדר יום:

 
 פתיחה -שיפוץ חדרי מורים  - 26/2020מכרז  .1
 פתיחה –שיפוץ והסדרת בטיחות בגני ילדים שלב א  - 33/2020מכרז  .2
 פתיחה –שדרוג גן משחקים ברח' האצ''ל בק''ש  - 34/2020מכרז  .3
 פתיחה -בק"ש השלמת עבודות חיזוק מבנים בביה"ס רמב"ם  - 35/2020מכרז  .4
 פתיחה –כיתות בבהס גוונים  2רכישה והצבת יביל  - 37/2020מכרז  .5
 פתיחה –בטיחות בגני ילדים שלב ב' שיפוץ והסדרת  - 38/2020מכרז  .6
 פתיחה –שיפוץ בביה''ס מצודות בק''ש  - 39/2020מכרז  .7

 
 

 -:פרוטוקול ורשמ
 

 מנהלת -סלאמה  מישלין
 רכזת וועדה-יצחקי אהובה

 
 פתיחה  -שיפוץ חדרי מורים  - 26/2020מכרז  .1

 יוצאים לעוד פרסום מכרז . -לא היו משתתפים 

 

 פתיחה –והסדרת בטיחות בגני ילדים שלב א שיפוץ  - 33/2020מכרז  .2
 

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

  המכרז פתיחת

   : ה אחתמעטפ 1  הנמצא בתיבה
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שעה  207.006.התקבלה בתאריך  -ע"מ  ב 2010חדאד הנדסה והשקעות : 1מעטפה מס' 

11:38 

 

 מסמכים שנמצאו:

  בנק        , 93884/007מס' ע"מ , ב 2010חדאד הנדסה והשקעות ערבות בנקאית ע"ש

 . 06.8.20בתוקף עד   ₪ 17,000ע"ס   צפתסניף  הפועלים

 31.3.21בתוקף עד  מס ניכוי אישור. 

 31.3.21בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 

  31.12.21בתוקף עד רישיון קבלן. 

 .תעודת התאגדות חברה 

 חברה. פרוטוקול 

 . 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 

  רו"ח.אישור 

 .כתב שיפוי 

  :הנחה %5.5הצעה  

 



 עיריית קריית שמונה

 לשכת המנהל הכללי
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 פתיחה -שדרוג גן משחקים ברח' האצ''ל בק''ש  - 34/2020מכרז  .3
 

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

  המכרז פתיחת

   : מעטפות 3  ונמצא בתיבה

 

שעה  207.006.התקבלה בתאריך  -ע"מ  ב 2010חדאד הנדסה והשקעות : 1מעטפה מס' 

11:38 

 

 מסמכים שנמצאו:

  בנק        , 93884/006מס' בע"מ ,  2010חדאד הנדסה והשקעות ערבות בנקאית ע"ש

 . 06.8.20בתוקף עד   ₪ 18,000ע"ס   צפתסניף  הפועלים

 31.3.21בתוקף עד  מס ניכוי אישור. 

 31.3.21בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 

  31.12.21בתוקף עד רישיון קבלן. 

 .תעודת התאגדות חברה 

 .פרוטוקול חברה 

 . תעודת עוסק מורשה 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 

 .מפרט מיוחד 

 .מפרט טכני 

 עותקים 2 - כתב כמויות חתום. 

 .הצהרת מציע ואישור רו"ח 

 עותקים 2 - חוזה קבלן חתום. 



 עיריית קריית שמונה

 לשכת המנהל הכללי
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 .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 %5.5הצעה  

 

 51:11שעה  207.006.התקבלה בתאריך  -ע"מ  ב אימפקס מהנדסים: 2מעטפה מס' 

 

 מסמכים שנמצאו:

  סניף    הפועליםבנק  , 02681769מס' בע"מ ,  אימפקס מהנדסיםערבות בנקאית ע"ש

 . 06.8.20בתוקף עד   ₪ 18,000ע"ס   קריית שמונה

 31.3.21בתוקף עד  מס ניכוי אישור. 

 31.3.21בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 

  31.12.21רישיון קבלן בתוקף עד. 

 . 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. 



 עיריית קריית שמונה

 לשכת המנהל הכללי
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 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 .המלצות 

 .מפרט מיוחד 

 .מפרט טכני 

 צילום - הצהרת משתתף. 

 צילום - אישור רו"ח. 

 .כתב שיפוי 

  :הנחה %13.0הצעה  

 

 

שעה  207.006.התקבלה בתאריך  -  שעבאן קבלן לעבודות בנייהבדר : 3מעטפה מס' 

11:53 

 

 מסמכים שנמצאו:

  בנק  , 026817615מס' בדר שעבאן קבלן לעבודות בנייה, ערבות בנקאית ע"ש

 . 06.8.20בתוקף עד   ₪ 18,000ע"ס   קריית שמונהסניף  הפועלים 

 .מסמכי מכרז בשני עותקים 

 31.3.21בתוקף עד  מס ניכוי אישור. 

 31.3.21בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 

  31.12.21רישיון קבלן בתוקף עד. 

 . תעודת עוסק מורשה 

 .תעודת רישום חברה 

 .מפרט מיוחד 

 .מפרט טכני 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 

 .כתב כמויות חתום 



 עיריית קריית שמונה

 לשכת המנהל הכללי
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 .הצהרת מציע ואישור רו"ח 

 .חוזה קבלן חתום 

 .מידע אירגוני 

  קודם.ניסיון 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 .המלצות 

  צילום. -הצהרת משתתף 

  צילום. -אישור רו"ח 

 .כתב שיפוי 

  :הנחה %3.0הצעה  

 

 פתיחה -השלמת עבודות חיזוק מבנים בביה"ס רמב"ם בק"ש  - 35/2020מכרז  .4
 

 עוד פעם לפרסום מכרזיוצאים  -לא היו משתתפים 

 
 פתיחה –כיתות בבהס גוונים  2רכישה והצבת יביל  - 0022/37מכרז  .5
 

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

  המכרז פתיחת

   : מעטפות 1  ונמצא בתיבה

 

 44:11שעה  207.006.התקבלה בתאריך  -  סלטי הנדסה: 1מעטפה מס' 

 

 מסמכים שנמצאו:

  בשני עותקים.חתומים מסמכי מכרז 

 31.3.21בתוקף עד  מס ניכוי אישור. 

 31.3.21בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 

  31.12.21רישיון קבלן בתוקף עד. 



 עיריית קריית שמונה

 לשכת המנהל הכללי
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 .תעודת התאגדות חברה 

 .תעודת קבלן מוכר 

  9001תעודת איזו. 

 . תעודת עוסק מורשה 

 .מפרט טכני 

  מכרז.חן עבור רכישת מסמכי 

 .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 

  :כיתות 4+ מע"מ ל  ₪ 346,000הצעה  

 

 פתיחה -שיפוץ והסדרת בטיחות בגני ילדים שלב ב'  - 38/2020מכרז  .6
 

 יוצאים עוד פעם לפרסום מכרז -לא היו משתתפים 

 

 
 פתיחה -שיפוץ בביה''ס מצודות בק''ש  - 39/2020מכרז  .7
 

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

  המכרז פתיחת

   : מעטפות 1  ונמצא בתיבה

 



 עיריית קריית שמונה

 לשכת המנהל הכללי
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 51:11שעה  207.006.התקבלה בתאריך  -ע"מ  ב אימפקס מהנדסים: 1מעטפה מס' 

 

 מסמכים שנמצאו:

  סניף  הפועלים  בנק  , 02681770מס' בע"מ ,  אימפקס מהנדסיםערבות בנקאית ע"ש

 . 06.8.20בתוקף עד   ₪ 15,000ע"ס   קריית שמונה

 31.3.21בתוקף עד  מס ניכוי אישור. 

 31.3.21בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 

  31.12.21רישיון קבלן בתוקף עד. 

 . תעודת עוסק מורשה 

 .פרוטוקול חברה 

 .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 

  צילום. -הצהרת משתתף 

  צילום. -אישור רו"ח 

 .כתב שיפוי 

  :הנחה %7.5הצעה  

 

 

 



 עיריית קריית שמונה

 לשכת המנהל הכללי
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 13:30הישיבה נסגרה בשעה 

 
 

 על החתום,                                                  
 
 

                                  _______________                           ________________ 
 יהודה חיים אילן לב                                                                                עו"ד 

 יו"ר הוועדה                                                                      המחלקה המשפטית
 
 

 הפרוטוקולמאשר את 
 
 

_____________ 
 עו"ד אביחי שטרן

 ראש העיר      
 
 

                                                                                         
                                                                                                          

 
 
 

                                                                        


