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 פתיחה - 2021.0627. מתאריך  202140/פרוטוקול וועדת מכרזים             
                                                                                                

 
 :השתתפו

 
 יו"ר וועדת מכרזים.-חיים מר יהודה

 המחלקה המשפטית -אריאל בר יוסף עו"ד 
 

 -:נעדרו
 

 חברת וועדה-הגב' חן אדלר לגיסמו
 חבר וועדה-מר אלי ברמי

 חבר וועדה-ד"ר בוריס סידלקובסקי
 חבר וועדה.-מר אלי זפרני

 
 קבלנים: -נוכחו 

 רימון  -חדאד הנסה 
 אדרת -גינונים 

 יגאל זכאי -מסגריית הגליל 
 

 -:הרשמ
 

 חכ"ל-מנהלת פרוייקטים-גב' מישלין סלאמה
 

 
 :על סדר היום
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 פתיחה - הנגשת מבני ציבור בק"ש - 14.21מכרז  .3
 פתיחה - שיפוץ והסדרת בטיחות במוסדות ציבור בק"ש - 15.21מכרז  .4
 פתיחה - הכנת תשתיות להצבת יביל בביה"ס גוונים בק"ש - 16.21מכרז  .5

 
 
 
 
 

 פתיחה - הקמה ושדרוג גינות פיס בק"ש - 12.21מכרז   .1
 
 לפני הוועדה לחברי{ מבשר + גלובוס}יומיים עיתונים משני המכרז פרסומי הוצגו

  המכרז פתיחת

 : מעטפות 3 ונמצא בתיבה



 עיריית קריית שמונה

 המנהל הכללילשכת 
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 11:05שעה  1.215.06התקבלה בתאריך  הנדסה חדאד - 1מעטפה מס'       

 מסמכים שנמצאו:

  'בנק ע"ש חדאד הנדסה בע"מ  1-634-0670-00-014374-106ערבות בנקאית מס

 30.07.21בתוקף עד   ₪ 30,000ע"ס מרכנתיל דיסקונט סניף עיילבון 

  מסמכי מכרז חתומים 

 חוברת פרטים 

 חן רכישת מסמכי מכרז 

 חוזה קבלן חתום 

 בלן בתוקףרישיון ק 

  אישור ניכוי מס בתוקף 

  אישור ניהול פנקסי חן בתוקף 

 תעודת עוסק מורשה 

 המלצות 

 הצהרת משתתף 

 אישור רו"ח 

  חתום -כתב כמויות 

 פרסום  מכרז 

 חתום ומאושר - זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת 

 יםציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

  ניסיון קודם 

 לא חתום - כתב שיפוי 

 טופס הצעת המחיר מחוק בטיפקס ורשום עליו 

  הנחה 018.%הצעה 

 

 

 



 עיריית קריית שמונה

 המנהל הכללילשכת 
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 21.0616.התקבלה בתאריך  בע"מ גינונים חברה לפיתוח ועבודות גינון - 2מעטפה מס' 

   10:08שעה 

 מסמכים שנמצאו:

  'בנק        גינונים חברה לפיתוח ועבודות גינון בע"מע"ש  056489ערבות בנקאית מס

 30.07.21בתוקף עד  ₪ 30,000ע"ס  סניף קריית שמונה דיסקונט

 מסמכי מכרז חתומים 

  אישור ניכוי מס 

  אישור ניהול פנקסי חשבונות 

  רשום גינון  –רישיון קבלן 

  לא חתום –אישור רו"ח 

 תעודת עוסק מורשה 

 חן רכישת מסמכי מכרז 

 חוזה קבלן חתום 

   חתום.כתב כמויות 

  הנחה %6.0הצעה 

 

 12:10שעה  21.0616.התקבלה בתאריך  בע"מ מ.הגליל פרויקטים - 3מעטפה מס'       

 מסמכים שנמצאו:

  'בנק      מ.הגליל פרויקטים בע"מע"ש  050-2021-354740-00043ערבות בנקאית מס

 .30.07.21בתוקף עד  ₪ 30,000ע"ס  הבינלאומי סניף קריית שמונה

 חן רכישת מסמכי המכרז 

 מסמכי מכרז חתומים 

 רישיונות 

  אישור ניכוי מס 

  אישור ניהול פנקסי חן 

 חסר חתימת עו"ד – הצהרת משתתף 

  חתוםלא  –אישור רו"ח 



 עיריית קריית שמונה

 המנהל הכללילשכת 
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 כתב שיפוי 

  לא חתום –תצהירים 

 חוזה קבלן חתום 

 כתב כמויות חתום 

  הנחה %0.1הצעה 

 

 פתיחה –שיפוץ ספרייה עירונית בק"ש  - 13.21מכרז  .2

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

  המכרז פתיחת

 : מעטפות 3 ונמצא בתיבה

 

 16:13שעה  1.2.0613התקבלה בתאריך  יניב ארבילי - 1מעטפה מס'       

 מסמכים שנמצאו:

  'קרית סניף  מזרחי טפחותבנק  יניב ארביליע"ש  0871033486ערבות בנקאית מס

 30.07.21בתוקף עד   ₪ 10,000ע"ס  שמונה

  מסמכי מכרז חתומים 

 חן רכישת מסמכי מכרז 

 חוזה קבלן חתום 

 רישיון קבלן בתוקף 

  אישור ניכוי מס בתוקף 

  אישור ניהול פנקסי חן בתוקף 

 תעודת עוסק מורשה 

 המלצות 

 חתום הצהרת משתתף 

 חתום אישור רו"ח 

 כתב שיפוי 

 כתבי כמויות 



 עיריית קריית שמונה

 המנהל הכללילשכת 
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 חתום אך לא מאושר - זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת 

 חתום אך לא מאושר - יםציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

  ניסיון קודם 

 מידע אירגוני 

 חתום - כתב שיפוי 

  הנחה %5.5הצעה 

 

 10:42שעה  1.214.06התקבלה בתאריך  חדאד הנדסה - 2מעטפה מס'       

 מסמכים שנמצאו:

  'בנק       ע"ש חדאד הנדסה בע"מ  1-634-0670-00-014374-107ערבות בנקאית מס

 30.07.21בתוקף עד   ₪ 10,000ע"ס מרכנתיל דיסקונט סניף עיילבון 

  מסמכי מכרז חתומים 

 תכניות 

 חן רכישת מסמכי מכרז 

 חוזה קבלן חתום 

 רישיון קבלן בתוקף 

  אישור ניכוי מס בתוקף 

  אישור ניהול פנקסי חן בתוקף 

  מורשהתעודת עוסק 

 המלצות 

 הצהרת משתתף 

 אישור רו"ח 

 כתב שיפוי 

  חתום -כתב כמויות 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת  

 יםציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

  ניסיון קודם 



 עיריית קריית שמונה

 המנהל הכללילשכת 
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 מידע אירגוני 

 כתב שיפוי 

  הנחה %15.0הצעה 

 

   11:47שעה  14.06.21התקבלה בתאריך  אימפקס מהנדסים בע"מ - 3מעטפה מס' 

  'ע"ש אימפקס מהנדסים בע"מ     בנק  050-2021-338796-00042ערבות בנקאית מס

 30.07.21בתוקף עד  ₪ 10,000הבינלאומי סניף קריית שמונה ע"ס 

 מסמכי מכרז חתומים 

  אישור ניכוי מס 

  אישור ניהול פנקסי חשבונות 

 תעודת עוסק מורשה 

 מכתבי המלצה 

 חן רכישת מסמכי מכרז 

  רישיון קבלן 

 חוזה קבלן חתום 

  כתב כמויות 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת  

 יםציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

  הנחה %7.95הצעה 

 
 פתיחה –הנגשת מבני ציבור בק"ש  - 14.21מכרז   .3

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

  המכרז פתיחת

 :מעטפות 2  ונמצא בתיבה
 
 
 
 
 
 



 עיריית קריית שמונה

 המנהל הכללילשכת 
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 59:10שעה  21.0615.ש.מ שביט בע"מ התקבלה בתאריך  - 1מעטפה מס'       

 מסמכים שנמצאו:

  'ע"ש ש.מ שביט בע"מ בנק מזרחי טפחות ע"ס  087103487ערבות בנקאית מס

 .30.07.21בתוקף עד  ₪ 22,000

 חן רכישת מסמכי המכרז 

 מסמכי מכרז חתומים 

 תעודת עוסק מורשה 

 רישיונות 

  אישור ניכוי מס 

  אישור ניהול פנקסי חן 

 הצהרת משתתף 

 מידע אירגוני 

 ניסיון קודם 

 המלצות 

 אישור רו"ח חתום 

 כתב שיפוי 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 יםציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 חוזה קבלן חתום 

 כתב כמויות חתום 

  הנחה %6.7הצעה 

 
 11:05שעה  1.215.06התקבלה בתאריך  חדאד הנדסה - 2מעטפה מס'       

 מסמכים שנמצאו:

  'בנק       ע"ש חדאד הנדסה בע"מ  1-634-0670-00-014374-108ערבות בנקאית מס

 30.07.21בתוקף עד   ₪ 22,000ע"ס מרכנתיל דיסקונט סניף עיילבון 

  מסמכי מכרז חתומים 



 עיריית קריית שמונה

 המנהל הכללילשכת 
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 חן רכישת מסמכי מכרז 

 חוזה קבלן חתום 

 רישיון קבלן בתוקף 

  אישור ניכוי מס בתוקף 

  אישור ניהול פנקסי חן בתוקף 

 תעודת עוסק מורשה 

 המלצות 

 הצהרת משתתף 

 אישור רו"ח 

 כתב שיפוי 

  חתום -כתב כמויות 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת  

 יםציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

  ניסיון קודם 

  אירגונימידע 

 כתב שיפוי 

  הנחה %7.0הצעה 

 
 פתיחה –שיפוץ והסדרת בטיחות במוסדות ציבור בק"ש  - 15.21מכרז  .4

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

  המכרז פתיחת

 : 1ה מעטפה נמצא בתיבה

 10:05שעה  1.222.06התקבלה בתאריך  חדאד הנדסה - 1מעטפה מס'       

 מסמכים שנמצאו:

  'בנק       ע"ש חדאד הנדסה בע"מ  1-634-0670-00-014374-110ערבות בנקאית מס

 30.07.21בתוקף עד   ₪ 23,500ע"ס מרכנתיל דיסקונט סניף עיילבון 

  מסמכי מכרז חתומים 



 עיריית קריית שמונה

 המנהל הכללילשכת 
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 חן רכישת מסמכי מכרז 

 חוזה קבלן חתום 

 רישיון קבלן בתוקף 

  אישור ניכוי מס בתוקף 

  אישור ניהול פנקסי חן בתוקף 

 תעודת עוסק מורשה 

 המלצות 

 הצהרת משתתף 

 אישור רו"ח 

 כתב שיפוי 

  חתום -כתב כמויות 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת  

 יםציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

  ניסיון קודם 

 מידע אירגוני 

 כתב שיפוי 

  מחוק עם טיפקס -הצעת מחיר 

  הנחה %13.0הצעה 

 

 פתיחה -הכנת תשתיות להצבת יביל בביה"ס גוונים בק"ש  - 16.21מכרז  .5
 

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

  המכרז פתיחת

 : מעטפות 2ה נמצא בתיבה

 

  חדאד הנדסה - 1מעטפה מס'       

 מסמכים שנמצאו:



 עיריית קריית שמונה

 המנהל הכללילשכת 
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  'בנק       ע"ש חדאד הנדסה בע"מ  1-634-0670-00-014374-109ערבות בנקאית מס

 30.07.21בתוקף עד   ₪ 12,000ע"ס מרכנתיל דיסקונט סניף עיילבון 

  מסמכי מכרז חתומים 

 חן רכישת מסמכי מכרז 

 חוזה קבלן חתום 

 רישיון קבלן בתוקף 

  אישור ניכוי מס בתוקף 

  אישור ניהול פנקסי חן בתוקף 

 תעודת עוסק מורשה 

 הצהרת משתתף 

 אישור רו"ח 

 כתב שיפוי 

  חתום -כתב כמויות 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת  

 יםציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

  ניסיון קודם 

 מידע אירגוני 

 כתב שיפוי 

  הנחה 07.%הצעה 

       

 ש.מ שביט בע"מ  - 2מעטפה מס' 

 מסמכים שנמצאו:

  'ע"ש ש.מ שביט בע"מ בנק מזרחי טפחות ע"ס  087103497ערבות בנקאית מס

 .30.07.21בתוקף עד  ₪ 12,000

 חן רכישת מסמכי המכרז 

 מסמכי מכרז חתומים 

 תעודת עוסק מורשה 



 עיריית קריית שמונה

 המנהל הכללילשכת 
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 רישיונות 

  אישור ניכוי מס 

  אישור ניהול פנקסי חן 

 הצהרת משתתף 

 מידע אירגוני 

 ניסיון קודם 

 המלצות 

 אישור רו"ח חתום 

 כתב שיפוי 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 יםציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 חוזה קבלן חתום 

 כתב כמויות חתום 

  הנחה %6.9הצעה 

 
 
 

 על החתום,                                                  
 
 

                                                             _______________________________ 
 יוסף                                                                    יהודה חיים-עו"ד אריאל בר

 היועהמ"ש לעירייה                                                                      יו"ר הוועדה
 
 

 מאשר את הפרוטוקול
 
 

_____________ 
 חי שטרןעו"ד אבי

 ראש העיר      
 
 

                                                                                         
                                                                                                          


