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 2022בינואר  18                                                                                                                         
 
 

 020222272מיום  2222-2פרוטוקול וועדת מכרזים 
 

 השתתפו:
 

 יו"ר הוועדה-מר יהודה חיים
 כאן.-היועהמ"ש לעירייה-יוסף-עו"ד אריאל בר

 כאן.-מנכ"ל החכ"ל-מר זוהר קוזיקרו
 כאן.-עוזר ראש העיר-מר משה וורקו

 כאן.-ע. מנכ"ל וחשב אגף בטחון -מר יוסי אלגרסי
 )טלפוני( –היועהמ"ש לחכ"ל -עו"ד אבי גבאי

 
 כאן.-רכזת וועדת מכרזים-אהובההגב' יצחקי    -:רשמה

 
 .18.71: בהעדר פורום הוועדה החלה דיון בשעה הערה

 
 -:על סדר היום

 
 החלטה.-שידרוג ורכישת מערכת מיזוג היכל התרבות -  2102021מכרז    .1
 החלטה.-רכישת טנדר אגף הבטחון - 102022מכרז מס'    .2
 השכרת מבנה של העירייה לצורך הפעלת מכונים-1802021מכרז  מס'    .7

 החלטה. -מקצועיים: מכון דימות, מכון גסטרו, מרפאת שד, חד ניתוח לניתוחים       
 
   

 החלטה-שידרוג ורכישת מערכת מיזוג היכל התרבות -  2202222מכרז  1
 

 ספקים.   7במכרז השתתפו 
 

 סה"כ 10.3%הנחה  -הצעה הזולהכלאחר בדיקה נמצאה ההצעה של שרות הוגן 
 מע"מ.+אלש"ח  727,318

 סה"כ: 10%הנחה  –זולה של צ.מ.ב. הנדסת מיזוג אויר בע"מ  שניההצעה 
 אלש"ח + מע"מ. 721,120

 
 נישלחו מכתבים למציעים להשלמת מסמכים.

 
ממליץ לחברי הוועדה  היה ויהיו חסרים מסמכים, יושלמו  – עו"ד אבי גבאי

 במעמד חתימת החוזה.
 

: לקבל המלצתו של עו"ד אבי גבאי ולאשר את הספק שרות הוגן כספק הוחלט
 זוכה במכרז, בכפוף להשלמת המסמכים.

 
 
 
 



 עיריית קריית שמונה

 המנהל הכללילשכת 
 

 

 
 

  11011, קריית שמונה, מיקוד 1001, ת.ד. 73רח' הרצל 

 pmankal@k-8.co.il|  04-6908409טל. 

 
 
 
 החלטה-רכישת טנדר אגף הבטחון - 202222מכרז מס' .     2
 

לאגף הבטחון, הוגשה הצעת  סם מכרז לרכישת רכבפור –יוסף -עו"ד אריאל בר
היבואנית,  ההצעה נבדקה ע"י מר יוסי אלגרסי ואנוכי, יש  U.M.Iיחיד של חברת 

 חוו"ד משפטית שממליצה לקבל את ההצעה.
  

 הזוכה במכרז.   U.M.I:   הוועדה מאשרת את זכיתה של חברת החלטה
 

 העירייה לצורך הפעלת מכוניםהשכרת מבנה של -2202222מכרז  מס'     .7
 -מקצועיים: מכון דימות, מכון גסטרו, מרפאת שד, חד ניתוח לניתוחים      
 החלטה      

 
 לא הוגשו הצעות. –פורסם מכרז 

 
 א' רשאית העירייה27בהתאם לתקנה  – היועהמ"ש לעירייה–עו"ד אריאל בר יוסף 

 לפרסם מכרז חדש מכיוון שלא הוגשה כל הצעה.
 

 לצאת למכרז מחודש. -:הוחלט
  

 
  

 ה י ש י ב ה   נ נ ע ל ה,                                                  
 
 
 
 ____________                                                                          ________________                                     

 יהודה חיים                                                                                    בר יוסףעו"ד אריאל 
 ו"ר וועדת מכרזיםי                                                                              היועהמ"ש לעירייה 

 
 
 

 מאשר החלטת הוועדה:
 

______________ 
 אביחי שטרן

 ראש העיר
 
 
 
 


