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 7.7.20מיום  (4) 9פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 
 
 

   חברי וועדה נוכחים:
 גב' פלורי שטרלינג, יו"ר הוועדה

 אלכסי ספוז'ניקוב, חבר וועדה מר
 מר דורון אורגיל, חבר וועדה

 גב' סיון כהן אביטן, חברת וועדה
 מר משה קווס, חבר וועדה

 
 :משתתפים

 עו"ד חיים שימן, היועמ"ש
 העירייהימית לוי סגנית גזברית גב' 

 
 
 

 שיפוץ ספרייה עירונית מרכז תרבות ערד  –19-2020 מספר על סדר היום: מכרז
 

 ומעטפת אומדןמעטפות  7 בפתיחת תיבת ההצעות נמצאו
 

 כולל מע"מ 667,585.62 הערכת אומדן:
 

  1: מעטפה סומנה
 בע"מה נייבכוכב בנגב הנדסה ו שם המציע:

 2.10.20 לתאריך ₪ 20,000 בסך: 149500163 כתב ערבות מספר:
 ₪  442,280 :לא כולל מע"מ סך ההצעה

 ₪  517,467סך ההצעה כולל מע"מ: 
 

 2: מעטפה סומנה
 מיכאל את דויד שם המציע:

 2.10.20 לתאריך ₪ 20,000 בסך: 15460008 כתב ערבות מספר:
 ₪  413,070 :לא כולל מע"מ סך ההצעה

 ₪  483,291.9סך ההצעה כולל מע"מ: 
 

 3: מעטפה סומנה
 י. יופה מהנדסים ובונים בע"מ שם המציע:

 2.10.20 לתאריך ₪ 20,000 בסך: 026117351 כתב ערבות מספר:
 ₪  503,475:לא כולל מע"מ סך ההצעה

 ₪  589,065.75סך ההצעה כולל מע"מ: 
 

 4: מעטפה סומנה
 קרניה בניין ונדל"ן שם המציע:

 2.10.20 לתאריך ₪ 20,000 בסך: 00280 כתב ערבות מספר:
 ₪  503,390 :לא כולל מע"מ סך ההצעה

 ₪  588,966.30סך ההצעה כולל מע"מ: 
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 5: סומנהמעטפה 
 פרויקטים בע"מ  נ.א.נ. שם המציע:

 2.10.20 לתאריך ₪ 20,000 בסך: 14950113 כתב ערבות מספר:
 ₪  421,120 :לא כולל מע"מ סך ההצעה

 ₪  492,710סך ההצעה כולל מע"מ: 
 

 6: מעטפה סומנה
 ח.ג מרכז הבנייה והשיפוצים בע"מ שם המציע:

 2.10.20 לתאריך ₪ 20,000 בסך: 03616537 כתב ערבות מספר:
 ₪  533,588 :לא כולל מע"מ סך ההצעה

 ₪  624,297.96סך ההצעה כולל מע"מ: 
 

 7: מעטפה סומנה
 אפיקים הנדסה  שם המציע:

 25.9.20 לתאריך ₪ 20,000 בסך: 089101512 כתב ערבות מספר:
 ₪  465,060 :לא כולל מע"מ סך ההצעה

 6: מעטפה סומנה 544,120סך ההצעה כולל מע"מ: 
 
 

ולאחר מכן יוחזר לדיון בוועדת מכרזים מקצועית ומשפטית לבדיקה  וריועב ותההצע החלטת הוועדה:
 .לקבלת החלטה

 
 
 

 ו"ד ניסן בן חמוע                                                                                       פלורי שטרלינג        
 ראש העירייה       יו"ר הוועדה         

 
                                                                  

                    ____________________                                         ______________________ 
 
 
 
 
 
 

 רשמה: אורטל פינטו
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