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 15-2020/71פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 
 

העירייה, במשרדי מזכירות  (2020  יולי 05) תש"ף   תמוז ' יג  ראשוןביום   התקיימהש   פתיחת מעטפותמישיבת 
 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

 
  משתתפים:                                                             : נוכחים

 אילנה       -רחמני .ד. עבודות עפר בע"מ                                                          סגן רה"ע   - אברהם אילוז
         פארוק  - יבורע.ל.ג                                                 גזברית העירייה  -רוזה עללאל 

 יאנה    -א.מדג'ר  הנדסה בע"מ                                     כלכלן אגף הנדסה  - רו"ח עוז בן שלוש
 מור  -חברת פרו ש.י.א ) מנהלי פרוייקט (              טל עוז עבודות הנדסיות בע"מ  -צחי זית, סמיון 

 רמ"י ) באמצעות שיחת וידיאו(  -מקס איטח 
                                          מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון

                                                          
 

 הנדון : 
 

 עבודות פיתוח סופי לדרכים ושצפים מתחם נאות שמיר - 12/20מכרז פומבי מס'  -פתיחת מעטפות  .1
 . 12:00בשעה   05.07.2020 המועד האחרון להגשת ההצעות :   
  כלכלן אגף הנדסה   - רו"ח עוז בן שלוש  סגן רה"ע, -אברהם אילוז ע"י   15:38בשעה  נפתחה תיבת המכרזים    
 . מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון ו   

 
 מעטפות, העירייה כמפורט להלן :   7  בתיבה נמצאה          

 
  אומדן העירייה   - 1מעטפה 

 11.5%הנחה    -אומדן 
 

 מצ"ב אומדן העירייה ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 
 

 
 (1)נספח מס' 

 
 514109800 רחמני .ד. עבודות עפר בע"מ  ח.פ - 2מעטפה 

 :תכולת המעטפה
 . 31.12.2020 עד לתאריך  בתוקף ₪ 1,170,000אגוד  ע"ס ערבות בנקאית של בנק       
 מסמכי המכרז:      
 :  הצעת מחיר      
 20.7%  -הנחה       

 (2 )נספח מס'
 

 אוליציקי תשתיות בע"מ   - 3מעטפה 
 :תכולת המעטפה

 . 31.12.2020 עד לתאריך  בתוקף ₪ 1,170,000לאומי  ע"ס ערבות בנקאית של בנק       
 מסמכי המכרז:      
 :  הצעת מחיר      
 9.1%  -הנחה       

 

  
 (3 )נספח מס'            
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 15-2020/17פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 
 
 

 511865529א. מדז'ר הנדסה בע"מ ח.פ   - 4מעטפה 
 :תכולת המעטפה

 . 31.12.2020 עד לתאריך  בתוקף ₪ 1,170,000לאומי  ע"ס ערבות בנקאית של בנק       
 מסמכי המכרז:      
 :  הצעת מחיר      
  8.6%  -הנחה       

 
 (4 )נספח מס'

 
 ע.ל גיבור בע"מ   - 5מעטפה 

 :תכולת המעטפה
 . 31.12.2020 עד לתאריך  בתוקף ₪ 1,170,000דיסקונט  ע"ס ערבות בנקאית של בנק       
 מסמכי המכרז:      
 :  הצעת מחיר      
 6.9%  -הנחה       

 
 (5 )נספח מס'

 
 טל עוז עבודות הנדסיות בע"מ    - 6מעטפה 

 :תכולת המעטפה
 . 31.12.2020 עד לתאריך  בתוקף ₪ 1,170,000דיסקונט  ע"ס ערבות בנקאית של בנק       
 מסמכי המכרז:      
 :  הצעת מחיר      
 18.77%  -הנחה       

 
 (6 )נספח מס'

 
 עפר כבישים ופיתוח בע"מ   א. בוטון עבודות  - 7מעטפה 

 :תכולת המעטפה
 . 31.12.2020 עד לתאריך  בתוקף ₪ 1,170,000ע"ס כלל  ערבות בנקאית של בנק       
 מסמכי המכרז:      
 :  הצעת מחיר      
 30.33%  -הנחה       

 
 (7 )נספח מס'

 
 
 
 לבדיקה ולבחינה של המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית;   נלקחו ההצעות   6
 
 
 

                ____ ______         ____                                                 ______________                     
 אברהם אילוז                                                      עו"ד שלי ביטון                        
                      סגן ראש העיר                                    ת העירייה           מזכירו                       


