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 15-1220/12פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 

 
 במשרדי מזכירות (  2021אפריל  18 ) תשפ"א  ו' אייר  ראשוןביום   התקיימהש  פתיחת מעטפותמישיבת 

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

 
                                                                                                                         : נוכחים

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

 ס. מנהל מזכירות ומנהל העירייה .    - עו"ד שלי ביטון
 
 

 הנדון : 
 

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

 לרחובות שמשון הגיבור, תכ"ב, סומך עובדיה ופלמינג
 . 12:00 בשעה 13.04.2021המועד האחרון להגשת ההצעות :  

 –ביטון  ועו"ד שלי לוש כלכלן אגף הנדסה ש -עוז בן , סגן רה"ע  - אברהם אילוז ע"י    11:09 תיבת המכרזים  נפתחה בשעה 
 מזכירות ומנהל העירייה .   ס. מנהל 

 
 מעטפות כדלקמן :  3בתיבה נמצאו       

 אומדן   - 1מעטפה 
 . כולל מע"מ₪  757,869.89      -אומדן 

 
        

 (1)נספח מס'                                                                                 
 

 מאיר כהן קבלנות כללית בע"מ   -  2מעטפה 
 לא כולל מע"מ.    ₪  660,971.47  -הצעת מחיר 

 
 (2נספח מס' )       

 
 

 יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ - 3 מעטפה
 כולל מע"מ. ₪  849,989  -הצעת מחיר        

 
 (3נספח מס' )        
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 15-2021/12פרוטוקול פתיחת מעטפות מס' 
 
 

מסגרת לעבודות בניה פיתוח אחזקה ושיפוצים :  סלילת חניון רזמכ   - 12/18מכרז פומבי   -פתיחת מעטפות  .2
כולל תאורה ברחוב שיבת ציון  

 . 12:00בשעה  13.04.2021המועד האחרון להגשת ההצעות :  
 -ועו"ד שלי ביטון לוש כלכלן אגף הנדסה ש -עוז בן , סגן רה"ע  - אברהם אילוז ע"י    11:09תיבת המכרזים  נפתחה בשעה  

 מזכירות ומנהל העירייה .   ס. מנהל               
               

 מעטפות כדלקמן :  3בתיבה נמצאו                 

 
 אומדן   - 4מעטפה 

 כולל מע"מ. ₪  322,604.52  -אומדן 
 (4)נספח מס'  

 
 

 דות בניה עפר ופיתוח בע"מיורי אל עבו - 5מעטפה           
  כולל מע"מ.₪   351,280  -הצעת מחיר            

 (5נספח מס' )            
 

סלילת חניון ודות בניה פיתוח אחזקה ושיפוצים : כרז מסגרת לעבמ   - 12/18מכרז פומבי   -פתיחת מעטפות  .3
בסמטת תוחלת

 . 12:00בשעה  13.04.2021המועד האחרון להגשת ההצעות :  
 -ועו"ד שלי ביטון לוש כלכלן אגף הנדסה ש -עוז בן , סגן רה"ע  - אברהם אילוז ע"י    11:09תיבת המכרזים  נפתחה בשעה  

 מזכירות ומנהל העירייה .   ס. מנהל               
 

 אומדו    - 6מעטפה 
     כולל מע"מ.₪  318,376.81  -אומדן  

 
 (6נספח מס' )       

 
 יורי אל עבודות בניה עפר ופיתוח בע"מ - 7 מעטפה

 כולל מע"מ. ₪   346,672  -הצעת מחיר        
 

 (7נספח מס' )       
 

 בע"מ  לקטיבי חברה לפיתוח  - 8מעטפה 
 כולל מע"מ.    ₪  315,224.55  -הצעת מחיר 

 (8נספח מס' )       
 

 בע"מ מאיר כהן קבלנות כללית - 9 מעטפה
 כולל מע"מ. ₪  308,047  -הצעת מחיר        

   
 (9נספח מס' )       

 
 

                                        ______________                                ______________                                  
  הם אילוז אבר                        עו"ד שלי ביטון                                                          

    סגן רה"ע                                מנהל מזכירות ומנהל העירייה ס.                     


