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 29.3.2020מיום   2020-7פרוטוקול וועדת מכרזים 

 
 

 שעה( 1/2)לאחר המתנה של  8.031 הוועדה נפתחה בשעה הערה: 
 

 -נוכחים:
 

 יו"ר הוועדה-דה חייםהומר י 

 מ"מ ראש העיר, חבר וועדה -מר אופיר יחזקאלי 

  מנכ"ל החברה הכלכלית -דני קדושמר 
 היועהמ"ש לעירייה-יוסף-עו"ד אריאל בר 

 נעדרו:
 

 חבר וועדה-ד"ר בוריס סידלקובסקי 

 חבר וועדה-מר אלי זעפרני 

 חבר וועדה-מר אלי ברמי 
 
 

 .מנהלת פרוייקטים חכ"ל–סלאמה גב' מישלין : רשמו 
 .רכזת וועדה-גב' יצחקי אהובה             

 
 -:על סדר היום
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 החלטה - 7/2020מכרז  -חשבות שכר  .1
 

 הצעות שהוגשו: 2-הוועדה המקצועית דנה ב - יוסף -עו"ד אריאל בר יועהמ"ש
 

   רו"ח-אל בן הרוש-בת 

   יועץ מס מוסמך.-יעקב וירז'ביסקי 
 

 אל בן הרוש.-הוועדה המקצועית המליצה על התקשרות עם רו"ח בת
 



 קריית שמונה עיריית

 המנהל הכללילשכת 
 

 

 
 

  11019, קריית שמונה, מיקוד 1001, ת.ד. 37רח' הרצל 

 pmankal@k-8.co.il|  04-6908409טל. 

החלטת וועדת המכרזים מסיימת את ההליך המכרזי, אולם חתימת ההסכם תעשה לפי 
 החתימה ככל שתמצא לנכון בהתייחס לשאלות הנוגעות לדיני עבודה. החלטת מורשה

 
 :   פה אחד לאשר החלטת הוועדה המקצועית.הוחלט

 
 
 27/19בקרת תקציבית מכרז מס'   .2
 

 -הצעות שהוגשו: 2-הוועדה המקצועית דנה ב - יוסף -עו"ד אריאל בר
 

 רו"ח. –רון פישמן ושות'    .1
 חשבונאות וניהול בע"מ. ו.ר.ד. וייסלר   .2

 
הוועדה המקצועית המליצה על התקשרות עם רו"ח ו.ר.ד. וייסלר חשבונאות וניהול 

 בע"מ.
  

 פה אחד מאשרים לאמץ החלטת הוועדה המקצועית ולבחור במציע:החלטה: 
 ו.ר.ד וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ

 
 
 החלטה - 2/2020מכרז  –גן בני מלך   .3
 

 דיון חוזר 
 

מבוקש להכריז על זכייתה של חב' "חיון שלמה בע"מ", אשר הגישה את ההצעה הנמוכה, 
 .₪  280,100בסכום כולל מע"מ של 

 
 הזכייה בכפוף לכך, שהמזגנים שיותקנו, יהיו בשיטת אינווטר הוחלט:

 
              

 החלטה -טיפול בבעיות בטיחות בשכונת בימת תל חי ק''ש  -4/2020מכרז .    4
 

 17.03.20 מתאריך המסמכים בדיקת. במכרז פוהשתת קבלנים 2 ההשוואות טבלת י"עפ
 מומלץ, תקינים מכרז מסמכי,  יאיר בן שמחון -אופק הנדסה ניהול ופיקוח  הפיקוח י"ע

 .הנחה 12.0%   שהיא הגבוהה וההנחה ההצעה עם הקבלן
 . בע"מ ש.מ שביט: הזוכה הקבלן
 ₪  163,666  - הנחה ואחרי מ"מע כולל קבלן זכיית

 
 ()פה אחד מ"הר במכרז הפיקוח תהמלצ את מאשרת המכרזים וועדת: החלטה

 
 החלטה -שדרוג גן משחקים איילים  - 8/2020מכרז   .5

 
 12.03.20 מתאריך המסמכים בדיקת. במכרזפו השתת קבלנים 2 ההשוואות טבלת י"עפ

 הקבלן מומלץ, תקינים מכרז מסמכי,  א.עמיר תכנון אדריכלי עיצוב ופיקוח הפיקוח י"ע
 .הנחה 9.0%   שהיא הגבוהה וההנחה ההצעה עם

 . בע"מ אימפקס מהנדסים: הזוכה הקבלן
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 ₪  366,020  - הנחה ואחרי מ"מע כולל קבלן זכיית
 

 )פה אחד( מ"הר במכרז הפיקוח תהמלצ את מאשרת המכרזים וועדת: החלטה
 
 

 פתיחה – בק''ששדרוג ושיפוץ תחבורה ציבורית  - 202013/מכרז  .6
 

 לפני הוועדה לחברי{ מעריב + מעריב הבוקר}יומיים עיתונים משני המכרז פרסומי הוצגו
  המכרז פתיחת
   : מעטפות 2  ונמצא בתיבה

 
 11:09שעה  15.03.20התקבלה בתאריך  -בע"מ  עבודות עפר ח.ש .: אגא1מעטפה מס' 

 מסמכים שנמצאו:
 

  976-801400/12-30-1504-0004/2מס'  , עפר בע"מאגא. ש.ח עבודות ערבות בנקאית ע"ש , 
 .15.05.2020בתוקף עד   ₪ 35,200בנק לאומי סניף קריית שמונה  ע"ס 

 31.12.20בתוקף עד  רישיון קבלן 

 מס ניכוי אישור. 

 חן פנקסי ניהול אישור. 

  9001תעודת איזו. 
 .אישור בעלי מניות 

 .אישור מורשי חתימה 

 .תעודת עוסק מורשה 

  איגוד ורישומה של החברה.תעודת 

 .כתבי כמויות חתומים 

 .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 

 .אישור רו"ח 

 . כתב שיפוי 

  :כולל מע"מ. ₪ 561,536 -הנחה  %6.78הצעה 
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 11:17שעה  2015.03.התקבלה בתאריך  -ע"מ  ב גרוס ייזום: 2מעטפה מס'  
 מסמכים שנמצאו:

 

  סניף קריית שמונה  ע"ס  בנק מזרחי  1688553ע"מ  , מס' ב גרוס יזוםערבות בנקאית ע"ש
 . 15.05.20בתוקף עד   ₪ 35,200

 מס ניכוי אישור. 

 חן פנקסי ניהול אישור. 

 31.12.20בתוקף עד  רישיון קבלן. 
 . תעודת עוסק מורשה 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 

 .כתבי 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 
  משתתף.הצהרת 

 .אישור רו"ח 

 .כתב שיפוי 

  :כולל מע"מ  ₪ 569,247הצעה לאחר הנחה  - הנחה %5.5הצעה 
 

 פתיחה - בק''ש גן משחקים קק"ל - 4/20201מכרז  .7
 

 לפני הוועדה לחברי{ מעריב + מעריב הבוקר}יומיים עיתונים משני המכרז פרסומי הוצגו
  המכרז פתיחת
   : מעטפות 5  ונמצא בתיבה

 
 41:11שעה  15.03.20התקבלה בתאריך  -: אגא. ש.ח עבודות עפר בע"מ 1מס' מעטפה 

 מסמכים שנמצאו:
 

  '976ערבות בנקאית ע"ש אגא. ש.ח עבודות עפר בע"מ,                                                 מס-
עד  בתוקף  ₪ 70,000, בנק לאומי סניף קריית שמונה  ע"ס  801400/12-30-1496-0035/4

15.05.2020. 

  31.12.20רישיון קבלן בתוקף עד 
 מס ניכוי אישור. 
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 חן פנקסי ניהול אישור. 

  9001תעודת איזו. 

 .אישור בעלי מניות 

 .אישור מורשי חתימה 

 .תעודת עוסק מורשה 
 .תעודת איגוד ורישומה של החברה 

 .מפרט טכני מיוחד 

 .תכניות 

 .כתבי כמויות חתומים 

 .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 

 .אישור רו"ח 

 . כתב שיפוי 

  :כולל מע"מ. ₪ 1,280,299 -הנחה  %8.55הצעה 
 

 72:11שעה  20.0371.התקבלה בתאריך  -בע"מ   ג.א.סאן ט: 2מעטפה מס'  
 מסמכים שנמצאו:

 

  לאומיבנק   976-114500/36-30-1496-0001/1, מס' סאן ט.א.ג בע"מ  ערבות בנקאית ע"ש 
 . 15.05.20בתוקף עד   ₪ 70,000סניף קריית שמונה  ע"ס 

 .תעודת התאגדות חברה 
 מס ניכוי אישור. 

 חן פנקסי ניהול אישור. 

  31.12.20קבלן בתוקף עד רישיון. 

 . תעודת עוסק מורשה 

 .פרוטוקול בעלי מניות 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 
 .כתבי כמויות חתום 

 .הצהרת מציע ואישור רו"ח 

 .חוזה קבלן חתום 

 .מפרט טכני מיוחד 
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 .מידע אירגוני 

 .ניסיון קודם 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 .המלצות 
 .הצהרת משתתף 

 .אישור רו"ח 

 .כתב שיפוי 

  :כולל מע"מ  ₪ 1,167,599הצעה לאחר הנחה  - הנחה %16.6הצעה 
 

 37:11שעה  2037.01.התקבלה בתאריך  -בע"מ   ד הנדסהאחד: 3מעטפה מס' 
 מסמכים שנמצאו:

 

  בנק   1-634-0670-00-014374-0000036, מס' חדאד הנדסה בע"מערבות בנקאית ע"ש
 . 15.05.20בתוקף עד   ₪ 70,000ע"ס   עיילבוןסניף    מרכנתיל

 מס ניכוי אישור. 

 חן פנקסי ניהול אישור. 

 .רישיון קבלן בתוקף 

  התאגדות חברהתעודת . 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 
 .כתבי כמויות חתום 

 .הצהרת מציע ואישור רו"ח 

 .חוזה קבלן חתום 

 .מפרט טכני מיוחד 

 .מידע אירגוני 
 .ניסיון קודם 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 

 .המלצות 

 .הצהרת משתתף 
 .אישור רו"ח 

 .כתב שיפוי 

 .כל מסמכי מכרז בשני עותקים 

  :כולל מע"מ  ₪ 1,147,999הצעה לאחר הנחה  - הנחה 018.%הצעה 
 

11:04 שעה17.03.20התקבלה בתאריך  -בע"מופרויקטים : אלהאדי הנדסה 4מעטפה מס' 
   

 מסמכים שנמצאו:
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  'בנק הפועלים     02663365ערבות בנקאית ע"ש אלהאדי הנדסה ופרויקטים בע"מ  , מס
 . 15.05.20בתוקף עד   ₪ 70,000סניף כרמיאל  ע"ס 

 מס ניכוי אישור. 

 חן פנקסי ניהול אישור. 

 .רישיון קבלן בתוקף 
 . תעודת התאגדות חברה 

 .אישור בעלי זכויות חתימה 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 

 .כתבי כמויות חתום 

 .הצהרת מציע ואישור רו"ח 
 .חוזה קבלן חתום 

 .מפרט טכני מיוחד + תכניות 

 .מידע אירגוני 

 .ניסיון קודם 

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

 .המלצות 

 .הצהרת משתתף 

 .אישור רו"ח 

 .כתב שיפוי 
 .כל מסמכי מכרז בשני עותקים 

  :כולל מע"מ  ₪ 1,347,499הצעה לאחר הנחה  - הנחה %3.75הצעה 
 

 28:11שעה  20.0371.התקבלה בתאריך  -ע"מ  ב: גרוס ייזום 5מעטפה מס' 
 מסמכים שנמצאו:

 

  בנק מזרחי סניף קריית שמונה  ע"ס   1688554גרוס יזום בע"מ  , מס' ערבות בנקאית ע"ש
 . 15.05.20בתוקף עד   ₪ 70,000

 מס ניכוי אישור. 

 חן פנקסי ניהול אישור. 
  31.12.20רישיון קבלן בתוקף עד. 

 . תעודת עוסק מורשה 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 

 .כתבי כמויות חתום 

 .הצהרת מציע ואישור רו"ח 
  קבלן חתום.חוזה 
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 .מפרט טכני מיוחד 

 .מידע אירגוני 

 .ניסיון קודם 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 
 .המלצות 

 .הצהרת משתתף 

 .אישור רו"ח 

 .כתב שיפוי 

  :כולל מע"מ  ₪ 1,278,199הצעה לאחר הנחה  - הנחה %8.7הצעה 
 

 פתיחה –שיפוץ ביה"ס רמב"ם בקריית שמונה    .8
 

 לפני הוועדה לחברי{ מעריב + מעריב הבוקר}יומיים עיתונים משני המכרז פרסומי הוצגו
  המכרז פתיחת
   : מעטפות 3  ונמצא בתיבה

 
 08:22שעה  20.0351.התקבלה בתאריך  -בע"מ   מ.כ לעבודות גמר: 1מעטפה מס' 

 מסמכים שנמצאו:

  נצרתסניף    הפועליםבנק   02715518, מס' מ.כ לעבודות גמר בע"מ  ערבות בנקאית ע"ש  
 . 15.05.20בתוקף עד   ₪ 25,000ע"ס 

 מס ניכוי אישור. 

 חן פנקסי ניהול אישור. 
 .רישיון קבלן בתוקף 

 . תעודת התאגדות חברה 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 

 .כתב כמויות 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 

 .הצהרת משתתף 

 .אישור רו"ח 

 .כתב שיפוי 

  :כולל מע"מ  ₪ 479,358הצעה לאחר הנחה  - הנחה 05.%הצעה 



 קריית שמונה עיריית

 המנהל הכללילשכת 
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 34:11שעה  2015.03.התקבלה בתאריך  -ע"מ  ב אימפקס מהנדסים: 2מעטפה מס' 

 מסמכים שנמצאו:
 

  סניף      הפועליםבנק   02681706ע"מ  , מס' אימפקס מהנדסים בערבות בנקאית ע"ש
 . 15.05.20בתוקף עד   ₪ 255,000קריית שמונה  ע"ס 

 31.03.20בתוקף עד  מס ניכוי אישור. 
 31.03.20בתוקף עד  חן פנקסי ניהול אישור. 

  31.12.20בתוקף עד רישיון קבלן. 

 . תעודת עוסק מורשה 

 .חן עבור רכישת מסמכי מכרז 

 .כתבי כמויות חתום 
 לא 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 

 לא חתום - אישור רו"ח. 

 .כתב שיפוי 
  :כולל מע"מ  ₪ 441,514הצעה לאחר הנחה  - הנחה %12.5הצעה 

 
 10:11שעה  15.03.20התקבלה בתאריך  -בע"מ  חיון שלמה: 3מעטפה מס' 

 מסמכים שנמצאו:

  בנק לאומי  976-801400/12-30-1496-0034/6, מס' בע"מ חיון שלמהערבות בנקאית ע"ש ,
 .15.05.2020בתוקף עד   ₪ 25,000סניף קריית שמונה  ע"ס 

  31.12.20רישיון קבלן בתוקף עד 
 מס ניכוי אישור. 

 חן פנקסי ניהול אישור. 

  9001תעודת איזו. 

 .אישור בעלי מניות 

 .אישור מורשי חתימה 
 .תעודת עוסק מורשה 

 .תעודת איגוד ורישומה של החברה 

 .כתב כמויות חתום 

 .הצהרת מציע ואישור רו"ח 



 קריית שמונה עיריית

 המנהל הכללילשכת 
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 .חוזה קבלן חתום 

 .מידע אירגוני 

 .ניסיון קודם 

 זרים עובדים העסקת בנושא משתתף הצהרת. 

 ים.ציבורי גופים עסקאות חוק לפי משתתף הצהרת 
 .המלצות 

 .הצהרת משתתף 

 .אישור רו"ח 

 . כתב שיפוי 

  :כולל מע"מ. ₪ 441,262 -הנחה  5512.%הצעה 
 

 פתיחה - 'פיתוח תשתיות להתקנת מתקני מיני פיץ - 19/2020מכרז  .9
 לפני הוועדה לחברי{ מבשר + גלובוס}יומיים עיתונים משני המכרז פרסומי הוצגו

  המכרז פתיחת
   : ה אחתמעטפ 3הנמצא בתיבה

 
 04:11שעה  20.0391.התקבלה בתאריך  -: אגא. ש.ח עבודות עפר בע"מ 1מעטפה מס' 
 שנמצאו:מסמכים 

 

    ,976-801400/12-30-1496-0036/2ס' מערבות בנקאית ע"ש אגא. ש.ח עבודות עפר בע"מ 
 .31.05.2020בתוקף עד   ₪ 15,000,בנק לאומי סניף קריית שמונה  ע"ס 

  31.12.20רישיון קבלן בתוקף עד 
 מס ניכוי אישור. 

 חן פנקסי ניהול אישור. 

  9001תעודת איזו. 

 .אישור בעלי מניות 

 .אישור מורשי חתימה 
 .תעודת עוסק מורשה 

 .תעודת איגוד ורישומה של החברה 

 .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 
 



 קריית שמונה עיריית

 המנהל הכללילשכת 
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 .הצהרת משתתף 

 .אישור רו"ח 

 . כתב שיפוי 
  :כולל מע"מ. ₪ 284,980 -הנחה  550.%הצעה 

 
                                        

 
 
 
 
 
 

 הישיבה ננעלה,                                                            
 
 
 
 
 

                                                                    ______________________________                        __ 
 יהודה חיים                                                                              יוסף-עו"ד אריאל בר

 יו"ר וועדת מכרזים                                                                           היועהמ"ש לעירייה
               

                                         
 
 

                                    
 מאשר החלטות הוועדה

   ________________ 
 ןטרעו"ד אביחי ש

 ראש העיר
 
 
 
 
 
 


