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 15-1220/08פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 

 
 במשרדי מזכירות (  2021 במרץ 09) תשפ"א ' אדר כה שלישיביום   התקיימהש  פתיחת מעטפותמישיבת 

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

 
                                                              : נוכחים

  חבר מועצה -  הרב איתן דהאן
 כלכלן אגף הנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש  

                                                       מזכירות העירייה   - עו"ד שלי ביטון
 
 

 הנדון : 
 
 

 קרצוף וריבוד כרז מסגרת לעבודות בניה פיתוח אחזקה ושיפוצים :  מ   - 12/18מכרז פומבי   -פתיחת מעטפות  .1

 מסדה + עבודות ניקוז ברחוב 
 . 12:00בשעה  03.03.2021המועד האחרון להגשת ההצעות :  

 -ביטון  ועו"ד שלי דסה כלכלן אגף הנ - עוז בן שלוש ,   חבר מועצה -הרב איתן דהאן ע"י   13:11 תיבת המכרזים  נפתחה בשעה 
  מזכירות העירייה. 

 
  מעטפות כדלקמן : 4בתיבה נמצאו  

 

 אומדן   - 1מעטפה 
 כולל מע"מ.  ₪  815,717.58  -אומדן 

 (1)נספח מס' 
 

 מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ  - 2  מעטפה
 מ. לא כולל מע" ₪ 849,984.24   -הצעת מחיר        
 .       0%  -הנחת נוספת      

 
 (2 )נספח מס'  

 
 יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ   - 3מעטפה 

 ולל מע"מ.            כ₪  820,332  -הצעת מחיר 
 

 )3 )נספח מס'  
 
 

 לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ -  3  מעטפה
  כולל מע"מ. ₪  752,258.70  -הצעת מחיר        

 
 (4 )נספח מס'  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
       בס"ד 

  

 

 
 
 
 

 15-2021/08פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 
 
 

 קרצוף וריבוד  כרז מסגרת לעבודות בניה פיתוח אחזקה ושיפוצים :מ   - 12/18מכרז פומבי   -פתיחת מעטפות  .2

  רוקח ברחוב 
 . 12:00בשעה   03.03.2021המועד האחרון להגשת ההצעות :  

 -נדסה ועו"ד שלי ביטון כלכלן אגף ה - עוז בן שלוש ,   חבר מועצה -הרב איתן דהאן ע"י   13:11 תיבת המכרזים  נפתחה בשעה 
  מזכירות העירייה. 

 
 מעטפות כדלקמן :  4בתיבה נמצאו  

 

 אומדן   - 1מעטפה 
  כולל מע"מ. ₪  370,181.02    -אומדן 

 
 ( 5נספח מס' )      

 
 מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ  -  2מעטפה 

  לא כולל מע"מ.₪  370,108  -הצעת מחיר       
 .       1%  -הנחת נוספת       

 ( 6 )נספח מס'      
 

 לקטיבי חברה לפיתוח בע"מ - 3 מעטפה
 לא כולל מע"מ. ₪  370,108   -הצעת מחיר        
 . 0%  -הנחה נוספת        

 ( 7 )נספח מס'                                                                                        
 
 

 יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ   -  4מעטפה 
     כולל מע"מ. ₪  364,986   -הצעת מחיר 

 
 (8נספח מס' )       

   
 

 
 
 
 

 
               __________         ____                                   ______________                                 

  רב איתן דהאןה                               ביטון                      עו"ד שלי                          
    ר מועצהחב                                        ת העירייה           מזכירו                       


