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 וועדת מכרזים 
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 2020יולי  7

 
 7.7.20מיום  (8) 9פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 

 
 

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

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

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

 
 :משתתפים

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

 
 

הפלדה רח' מכרז לביצוע קווי מים חדשים במתחם  – 18-2020על סדר היום: מכרז מספר 
 זור תעשייה. בא 19,21,23

 
  1מעטפות ומעטפת אומדן  8 ו:בפתיחת תיבת ההצעות נמצא

  אומדן:פת הערכת טומע
 ₪  193,035לא כולל מע"מ 

  ₪ 225,850.95 כולל מע"מ
 

 1  מעטפה סומנה:
  חברה ועבודות עפר וחיצוב–טל רן שם המציע : 

 2.10.20לתאריך ₪  20,000בסך:  319600682 כתב ערבות מס':
 סך ההצעה:

 ₪  230,950לא כולל מע"מ 
  ₪ 270,211.50 כולל מע"מ

 
 2  מעטפה סומנה:

 א.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"משם המציע : 
 2.10.20לתאריך ₪  20,000בסך:  000179 כתב ערבות מס':

 סך ההצעה:
  ₪228,374.25לא כולל מע"מ 

  ₪ 267,197.87 כולל מע"מ
 

 3  מעטפה סומנה:
  עמגד לבנייה בע"משם המציע : 

 2.10.20לתאריך ₪  20,000בסך:  000173 כתב ערבות מס':
 סך ההצעה:

  ₪232,110לא כולל מע"מ 
  ₪ 271,568.70 כולל מע"מ
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 4  מעטפה סומנה:

 נ.ד.ר עבודות צנרת בע"משם המציע : 
 2.10.20לתאריך ₪  20,000בסך:  198933218 כתב ערבות מס':

 ההצעה:סך 
 ₪  216,575 לא כולל מע"מ 

  ₪ 253,392.75 כולל מע"מ
 

 5  מעטפה סומנה:
 עוז הדרום הנדסה אזרחית בע"מ שם המציע : 

 2.10.20לתאריך ₪  20,000בסך:  083101509 כתב ערבות מס':
 סך ההצעה:

 ₪  207,000 לא כולל מע"מ 
  ₪ 242,190 כולל מע"מ

 
 6  מעטפה סומנה:

 רפי את עמוס מתכות בע"מ שם המציע : 
 2.10.20לתאריך ₪  20,000בסך:  06000351 כתב ערבות מס':

 סך ההצעה:
 ₪  241,480 לא כולל מע"מ 

  ₪ 282,531.60 כולל מע"מ
 

 7  מעטפה סומנה:
  מ.ד.ב עבודות צנרת בכריה אוסמהשם המציע : 

 2.10.20לתאריך ₪  20,000בסך:  1105910043 כתב ערבות מס':
 ההצעה:סך 

 ₪  192,565לא כולל מע"מ 
  ₪ 225,301.05 כולל מע"מ

 
 8  מעטפה סומנה:

 מ.א אשאווי תשתיות ובנייה בע"משם המציע : 
 2.10.20לתאריך ₪  20,000בסך:  45444001 כתב ערבות מס':

 סך ההצעה:
 ₪  208,850 לא כולל מע"מ 

  ₪ 244,354.50 כולל מע"מ
 
 

 לבדיקה מקצועית ומשפטית לאחר מכן יוחזר לדיון לקבלת החלטה.החומר עובר  דיון חברי הוועדה:
 
 

 פלורי שטרלינג                                                                                       עו"ד ניסן בן חמו        
 ראש העירייה       יו"ר הוועדה         

 
                                                                  

______________________                                                             ____________________ 
 
 
 

 רשמה: אורטל פינטו
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