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 2020אוגוסט  19
 19.8.20מיום  (1) 12פרוטוקול ועדת מכרזים מס' 

 
   חברי וועדה נוכחים:

 גב' פלורי שטרלינג, יו"ר הוועדה
 מר אלכסי ספוז'ניקוב, חבר וועדה

 מר דורון אורגיל, חבר וועדה
 :משתתפים

 עו"ד חיים שימן, היועמ"ש
 העירייהגזברית רינה יוסף, גב' 

 

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

 מציעים 7להלן ההצעות:  7.7.20בוועדת המכרזים שהתקיימה בתאריך 
 

 כולל מע"מ 667,585.62 הערכת אומדן:
 

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

 לתאריך ₪ 20,000 בסך: 149500163 כתב ערבות מספר:
2.10.20 

 ₪  442,280 :לא כולל מע"מ סך ההצעה
 ₪  517,467סך ההצעה כולל מע"מ: 

 

 2: מעטפה סומנה
 מיכאל את דויד שם המציע:

 לתאריך ₪ 20,000 בסך: 15460008 כתב ערבות מספר:
2.10.20 

 ₪  413,070 סך ההצעה לא כולל מע"מ:
 ₪  483,291.9סך ההצעה כולל מע"מ: 

 

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

 לתאריך ₪ 20,000 בסך: 026117351 כתב ערבות מספר:
2.10.20 

 ₪  503,475סך ההצעה לא כולל מע"מ:
 ₪  589,065.75סך ההצעה כולל מע"מ: 

 

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

 לתאריך ₪ 20,000 בסך: 00280 כתב ערבות מספר:
2.10.20 

 ₪  503,390 סך ההצעה לא כולל מע"מ:
 ₪  588,966.30סך ההצעה כולל מע"מ: 

 
 5: מעטפה סומנה

 פרויקטים בע"מ  נ.א.נ. שם המציע:
 לתאריך ₪ 20,000 בסך: 14950113 כתב ערבות מספר:

2.10.20 
 ₪  421,120 סך ההצעה לא כולל מע"מ:

 ₪  492,710סך ההצעה כולל מע"מ: 
 

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

 לתאריך ₪ 20,000 בסך: 03616537 כתב ערבות מספר:
2.10.20 

 ₪  533,588 סך ההצעה לא כולל מע"מ:
 ₪  624,297.96סך ההצעה כולל מע"מ: 

 
 7: מעטפה סומנה

 אפיקים הנדסה  שם המציע:
 לתאריך ₪ 20,000 בסך: 089101512 כתב ערבות מספר:

25.9.20 
 ₪  465,060סך ההצעה לא כולל מע"מ: 

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

הגורם המממן של פרויקט שיפוץ ספריה עירונית הוא מפעל הפיס. לצורך קבלת אישור  החלטת הוועדה:
להציג משכון של הנכס לטובת הפיס. הנכס הינו בבעלות חברת התקשרות ממפעל הפיס עם קבלן, יש 

היועץ המשפטי פנה לרשם המשכונות, אך הרשם לא  יונייטד ישראל אפיל )המגבית המאוחדת לישראל(.
אישר את משכון הנכס והפנה לרשם החברות או רשם האגודות. היועץ המשפטי טרם סיים את הטיפול 

 ליך וקבלת אישור מפעל הפיס, ניתן יהיה להכריז על קבלן זוכה.בהליך רישום המשכון. עם סיום הה

 ות המכרז עד לקבלת הבהרות ביחס לרישום המשכון.כרגע אנו לא דנים בהצע
 נמתין לקבלת הבהרות ונחזיר לדיון בוועדת מכרזים להמשך קבלת החלטה בעניין המכרז. 

 
 ו"ד ניסן בן חמוע                                                                             פלורי שטרלינג        

 ראש העירייה       יו"ר הוועדה         
 

                                                                  
                    ____________________                                         ______________________ 

 

 רשמה: אורטל פינטו
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