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 11.8.2020מיום  2020-19רוטוקול וועדת מכרזים פ
 

 יו"ר הוועדה-מר יהודה חיים :משתתפים
 חבר וועדת מכרזים-מר אלי ברמי                   
 מנכ"ל החכ"ל-מר דני קדוש                   
 תובעת עירונית-עו"ד דורית שטרית                   
 דובר העירייה -מר שנפר דורון                   

 
 וועדהחברת -:     הגב' חן אדלר לגיסימוחסרים

 חבר וועדה-ד"ר בוריס סידלקובסקי                  
 חבר וועדה-מר אלי זעפרני                  

 
 חכ"ל-מנהלת פרוייקטים-סלאמה:  הגב' מישלין רשמו פרוטוקול

 רכזת הוועדה-הגב' יצחקי אהובה                             
                  

 -:על סדר היום
 

 פתיחה.-כיתות גנ"י בשכונת יובלים 3הקמת  – 32-2020מכרז    .1
 החלטה.-מתן מיתוג ופרסום עליה וקליטה – 36-2020מכרז    .2

 
  19.48הוועדה החלה בשעה                                        

 20.11מר אלי ברמי נכנס בשעה                                     
 

 -בקריית שמונה כיתות גן ילדים בשכונת יובלים 3הקמת  - 2020/32מכרז    .1
 פתיחה

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

 . המכרז פתיחת
   : ותמעטפ 4  ונמצא בתיבה

 
 34:01שעה  208.009.התקבלה בתאריך  -  סאלח דראושה: 1מעטפה מס' 

 
 מסמכים שנמצאו:

  לאומיבנק       , 964-093500/25-30-1496-0008/7, מס'  סאלח דראושהערבות בנקאית ע"ש  
 . 30.9.20בתוקף עד   ₪ 150,000ע"ס   נצרתסניף 

 .מסמכי מכרז בשני עותקים 

 31.3.21בתוקף עד  מס ניכוי אישור. 

 31.3.21בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 

  31.12.20רישיון קבלן בתוקף עד. 
 . תעודת עוסק מורשה 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 
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 .כתב כמויות חתום 

 .הצהרת מציע ואישור רו"ח 

 .חוזה קבלן חתום 

 .מפרט טכני חתום 

 .מידע אירגוני 
 .ניסיון קודם 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 .המלצות 

 .הצהרת משתתף 
  רו"ח.אישור 

 .כתב שיפוי 

  :הנחה 05.%הצעה  
 

שעה  208.009.התקבלה בתאריך  -ע"מ  ב 2010חדאד הנדסה והשקעות : 2מעטפה מס' 
10:31 

 מסמכים שנמצאו:

  1מס' בע"מ ,                                     2010חדאד הנדסה והשקעות ערבות בנקאית ע"ש-
  ₪ 150,000ע"ס                    עיילבוןסניף דיסקונט  מרכנתילבנק  , 634-670-00-14374-66

 . 30.9.20בתוקף עד 

 .מסמכי מכרז בשני עותקים 

 31.3.21בתוקף עד  מס ניכוי אישור. 

 31.3.21בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 
  31.12.20רישיון קבלן בתוקף עד. 

 .תעודת התאגדות חברה 

 .פרוטוקול חברה 

 . תעודת עוסק מורשה 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 
 .כתב כמויות חתום 

 .הצהרת מציע ואישור רו"ח 

 .חוזה קבלן חתום 

 .מידע אירגוני 

 .ניסיון קודם 
 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 .המלצות 

 .הצהרת משתתף 
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 .אישור רו"ח 

 .כתב שיפוי 

  :הנחה %0.15הצעה  
 

 11:14שעה  09.08.20התקבלה בתאריך  -גד בנייה וייזום בע"מ  -: סמ3מעטפה מס' 
 

 מסמכים שנמצאו:

 964גד בנייה וייזום בע"מ  ,                                                   מס' -ערבות בנקאית ע"ש סמ-
 30.9.20תוקף עד ב  ₪ 150,000, בנק לאומי  סניף נצרת  ע"ס  329500/16-30-1496-0011/8

. 

 .מסמכי מכרז בשני עותקים 

 31.3.21בתוקף עד  מס ניכוי אישור. 
 
 

 31.3.21בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 

  31.12.20רישיון קבלן בתוקף עד. 
 . תעודת עוסק מורשה 

 .תעודת התאגדות חברה 

 .אישור רו"ח ורשם החברות 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 

  עותקים. 2 -כתב כמויות חתום 
 .מפרט מיוחד 

 .הצהרת מציע ואישור רו"ח 

 .חוזה קבלן חתום 

 .הצהרת משתתף 

 .מידע אירגוני 
 .ניסיון קודם 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 .המלצות 

 .תכניות 
 .אישור רו"ח 

 .כתב שיפוי 

  :הנחה %4.6הצעה  
 

שעה  208.009.התקבלה בתאריך  -בע"מ   הצפון מסחר והשקעות סאראי: 4מעטפה מס' 
11:42 
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 מסמכים שנמצאו:

  מסד, בנק  527202000038, מס'   בע"מ סאראי הצפון מסחר והשקעותערבות בנקאית ע"ש  
 . 30.9.20בתוקף עד   ₪ 150,000ע"ס   חיפהסניף 

 .מסמכי מכרז בשני עותקים 

 31.3.21בתוקף עד  מס ניכוי אישור. 

 31.3.21בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 
  31.12.20רישיון קבלן בתוקף עד. 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 

 .פרופיל חברה 

 .תעודת התאגדות חברה 

 .תעודת עוסק מורשה 
 .אישור פרטי קבלן 

  140001תעודת איזו. 

  90001תעודת איזו. 

 .כתב כמויות חתום 

 .מפרט טכני חתום 
  רו"ח.הצהרת מציע ואישור 

 .חוזה קבלן חתום 

 .מידע אירגוני 

 .ניסיון קודם 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 
 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

  המלצות.מכתבי 

 .הצהרת משתתף 

 .אישור רו"ח 

 .כתב שיפוי 
  :הנחה %0.6הצעה                                            

 
 מתן מיתוג ופרסום עליה וקליטה -  2020-36מכרז    .2

 
 לים חדשים מחו"ל.והמכרז מתוך  תוכנית ממשלתית תקציב  קליטת ע –דורון שנפר 

 .₪  280.000תקציב למיתוג אושר סך של  –הגשנו קול קורא 
 

 ההצעות נפתחו ע"י וועדת מכרזים, הועברו לוועדת בחינה אשר דירגה את המציעים.
 

 עו"ד יורם ביטון. יו"ר -חברי וועדת הבחינה : מנכ"ל העירייה
 חבר מועצה.-ון'צאמר אלכס קר                                    
 דובר העירייה.-מר דורון שנפר                                    
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 להלן הניקוד ע"י חברי הוועדה:
 

   נק' 60 -  סאצי 

    נק' 160 –דיגיטל ואלי 

    נק' 175 –אבירי המלך 

    נק'  180 –סטודיו גולן 
   נק' 200   -גלעד שושן 

    נק'. 235 –עמותת אור 
 

וועדת הבחינה ממליצה על תנועת אור מתוך שישה מציעים כמתאימה לעבודה לאור 
 הנסיון במיתוג קליטת אוכלוסיה בארץ ובעולם.  

 
 .ולבחור בעמותת אור כזוכה במכרז:   פה אחד לאשר את המלצת וועדת הבחינה הוחלט

 
 
 
 

 הישיבה ננעלה,                                                              
 

 -על החתום:                                                                 
 
 

                                                    ______________                                 ___________ 
 יהודה חיים                                                                                         עו"ד דורית שטרית

 יו"ר הוועדה             ת                                                                                  תובעת עירוני
 
  
 מאשר את הפרוטוקול 

 
______________ 

 עו"ד אביחי שטרן
 ראש העיר

 
 
 

                                                           
 


