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 15-2020/34פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 

 
במשרדי מזכירות  (2020  אוקטובר 27) שלישי ט' חשון תשפ"א ביום   התקיימהש   פתיחת מעטפותמישיבת 

 העירייה, בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל. 

 
                                                             : נוכחים

                                                         סגן רה"ע   -אברהם אילוז 
 כלכלן אגף הנדסה   -רו"ח עוז בן שלוש 

                                                         מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון
 

 הנדון : 
 
  : מכרז מסגרת לעבודות בניה פיתוח אחזקה ושיפוצים   - 12/18 מכרז פומבי מס'   -מעטפות פתיחת  .1

 

 האומניםביצוע עבודות לשיקום חניה על יד אולם ספורט בשכונת קריית  .א
  .  12:00בשעה  25.10.2020  מועד האחרון להגשת ההצעות : ה

 , כלכלן אגף הנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש , סגן רה"ע  -אברהם אילוז  ע"י   11:35בשעה  נפתחה תיבת המכרזים 
  מזכירות העירייה.  -עו"ד שלי ביטון

 מעטפות כדלקמן : 3 בתיבה נמצאו         
 

 אומדן   - 1מעטפה 
 ₪ כולל מע"מ.  99,222.68 -אומדן 

 (1)נספח מס' 
 

 יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ   - 2מעטפה 
 ₪ כולל מע"מ.  144,592.53  -הצעת מחיר 

   
 (2)נספח מס'  

 
 לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ -  3 מעטפה

 ₪ כולל מע"מ.  99,222.68  -הצעת מחיר       
 (3 )נספח מס'  

 
 

 ביצוע עבודות פיתוח מועדון נוער הצופים .ב
  .  12:00בשעה  20.10.2020המועד האחרון להגשת ההצעות :   

 כלכלן אגף הנדסה ,  -, רו"ח עוז בן שלוש סגן רה"ע  -אברהם אילוז  ע"י   11:35בשעה  תיבת המכרזים  נפתחה
  מזכירות העירייה.  -עו"ד שלי ביטון

 מעטפות כדלקמן : 4בתיבה נמצאו          
 

 אומדן   - 1מעטפה 
 ₪ כולל מע"מ.  88,866.88  -אומדן 

 
 (4)נספח מס' 

 
 יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ   - 2מעטפה 

 ₪ כולל מע"מ.  93,748.49  -הצעת מחיר 
   

 (5)נספח מס'  
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 לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ -  3 מעטפה
 ₪ כולל מע"מ.  85,128 -הצעת מחיר       

 
 (6 )נספח מס'  

 
 מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ  -  4 מעטפה

 ₪ כולל מע"מ.  84,276  -הצעת מחיר       
 

 (7 )נספח מס'  
 

 כולל שדרוג והנגשת מדרכות  ברחוב עמיחיקרצוף וריבוד  .ג
  .  12:00בשעה  25.10.2020המועד האחרון להגשת ההצעות :   

 כלכלן אגף הנדסה ,  -, רו"ח עוז בן שלוש סגן רה"ע  -אברהם אילוז  ע"י   11:35בשעה  תיבת המכרזים  נפתחה
  מזכירות העירייה.  -עו"ד שלי ביטון

 מעטפות כדלקמן : 4בתיבה נמצאו          
 

 אומדן   - 1מעטפה 
  ₪ כולל מע"מ. 937,500.26  -אומדן 

 (8)נספח מס' 
 

 יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ   - 2מעטפה 
 ₪ כולל מע"מ.   1,045,763.86  -הצעת מחיר 

   
 (9)נספח מס' 

 
 לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ -  3 מעטפה

 ₪ כולל מע"מ.  952,334.02  -הצעת מחיר        
 

 (10 )נספח מס'  
 

 מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ  -  4 מעטפה
 ₪ כולל מע"מ.  947,571  -הצעת מחיר       

 
 (11 )נספח מס'  
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 כולל שדרוג מדרכה דרומיקרצוף וריבוד מדרכות ברחוב משה דיין  .ד
  .  12:00בשעה  25.10.2020המועד האחרון להגשת ההצעות :   

 כלכלן אגף הנדסה ,  -, רו"ח עוז בן שלוש סגן רה"ע  -אברהם אילוז  ע"י   11:35בשעה  תיבת המכרזים  נפתחה
  מזכירות העירייה.  -עו"ד שלי ביטון

 מעטפות כדלקמן : 4בתיבה נמצאו          
 
 

 אומדן   - 1מעטפה 
 ₪ כולל מע"מ.  162,103.73  -אומדן 

 (12)נספח מס' 
 

 יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ   - 2מעטפה 
 ₪ כולל מע"מ.  211,015.98  -הצעת מחיר 

   
 (13)נספח מס' 

 
 חברה לפיתוח בע"מ לקטיבי -  3 מעטפה

  ₪ כולל מע"מ.  162,103  -הצעת מחיר        
 

 (14 )נספח מס'  
 

 מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ  -  4 מעטפה
  ₪ כולל מע"מ.  160,482  -הצעת מחיר       

 
 (15 )נספח מס'  

 
 
 
 

               ____ ______         ____                                               ______________                     
   אברהם אילוז                                עו"ד שלי ביטון                                               

                      סגן ראש העיר                                    ת העירייה           מזכירו                       


