
 עיריית קריית שמונה

 לשכת מנכ''ל
 

 

 
 

  11011, קריית שמונה, מיקוד 1001, ת.ד. 73רח' הרצל 

 pmankal@k-8.co.il|  04-6908409טל. 

 2022בפברואר  17                                                                                                                  
 
 
 
 

 22222222מיום  2222-3פרוטוקול וועדת מכרזים 
 

 -משתתפים:
 

 יו"ר וועדת מכרזים-מר יהודה חיים
 היועהמ"ש לעירייה-יוסף-עו"ד אריאל בר

 מנהל אגף החניה.-מר ראובן סולטני
 (1202021)השתתף במכרז  מנהל היח' לאיכות הסביבה-מר שלומי שושן

 
 -:נוכחים

 
 052-3277777 –מרחב צפון -נציג מילגם-בועז שטרן-נציגי החברות:

  050-1210200 –נציג מגער גרופ בע"מ -לירן סלומון                          
 (1202021נציגת חברת אמניר בזום )למכרז -הגב' מירי

 
 רכזת וועדת מכרזים-: הגב' יצחקי אהובהרשמה

 
 -על סדר היום:

 
 פתיחה.-מתן שרותי גביה וניהול חניה - 7502021מכרז    .1
 פתיחה.-שרותים לפסולת ואריזות קרטוןקבלת   - 1202021מכרז     .2

 
 פתיחה-מתן שרותי גביה וניהול חניה -  3202221מכרז    12

 
 .מעטפות 7בתיבה נמצאו 

 
 12.00שעה  27.1.2022 פרסומים הוצגו בפני חברי הוועדה, מועד אחרון להגשה

 
 גרופ מגער בע"מ – 12211שעה  - 232122222התקבלה ביום  1 הצעה מס' (2 1

 
 במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ:

 

    תוחזר לתיבת המכרזים. – לא תיפתח – סגורה במעטפההצעת מחיר 
    'תוקף 302-072300070-70-1010-070001ערבות בנקאית בנק לאומי מס 

 ₪. 50.000ע"ש גרופ מגע רבע"מ ע"ס  12.0.2022
 עותקים. 2 –הוגשו ב       

 
 
 
 



 עיריית קריית שמונה

 לשכת מנכ''ל
 

 

 
 

  11011, קריית שמונה, מיקוד 1001, ת.ד. 73רח' הרצל 

 pmankal@k-8.co.il|  04-6908409טל. 

 
 מילגם-20222שעה – 232122222מעטפות ביום  2 –התקבלה ב  – 2הצעה מס' (   2
 
    -:במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ 

 

    תוחזר לתיבת המכרזים. – לא תיפתח -סגורההצעת מחיר במעטפה 

   50,000ע"ש מילגם בע"מ ע"ס  -ערבות בנקאית בנק פועלים ₪ 
 .12.0.2022בתוקף  211002001222ה פרסשמ

 
 יועץ המכרז.-שלמה בן חיים מסמכי המכרז יועברו לבדיקה למר

 לאחר בדיקת המסכים ע"י מר שלמה בן חיים , תתכנס וועדת הבחינה לאיבחון האכות, 
 את החברות המציעות.חברי הוועדה ידרגו 

תעלה לשלב הבא ומעטפת  ת איכות ע"י חברי הוועדה, בהערכ 00%מעל תתורג חברה ש
 שהגישה תיפתח. הכספית  הצעהה
 

 קבלת שרותים לפסולת ואריזות קרטון– 1202221מכרז    22
  

 3.1.2022עיתונים: מעריב  השבוע ביום  2 –פורסם ב 
 3.1.2022ביום מעריב הבוקר                                       

  70.1.2022מועד אחרון להגשה 
 חברת אמניר– 01.77בשעה  – 70.1.2022בתיבה נמצאה מעטפה אחת התקבלה ביום 

 
 -:כים הר"ממנמצאו המסבמעטפה 

 
בתוקף ₪  15.000ע"ס  010-730-71133-517ערבות ע"ש אמניר, בנק דיסקונט שמספרה 

 .1.5.2022עד 

    ונית אחת.טינוי תכולת קרפמע"מ לכולל  לא ₪  52.35הצעה ע"ס 

   "לא כולל מע"מ לפינוי נייר.₪  32.35 סהצעה  ע 

   .תצהירים חתומים מאומתים 
   .אישור רו"ח 

   .חוברת נספחים 

   .המלצות 
 

 לבדיקה. מנהל היח' לאכ"ס  המסמכים הועברו למר שלמה שושן
 

                                           -:ע ל   ה ח ת ו ם                                                        
                                                             _______________         ______________ 

 יוסף                                                                            יהודה חיים-עו"ד אריאל בר
 יו"ר וועדת מכרזים                                       היועהמ"ש לעירייה                                   

 
 מאשר החלטת הוועדה
  _______________ 

 עו"ד אביחי שטרן
 ראש העיר


