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 אוגוסטב 03)  תשפ"א אב ' כה שלישי ביום  התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב

 ZOOMבאמצעות אפליקציית  - (2021

 
 משתתפים:                                                                           

                  גזברית העירייה                                -רוזה עללאל 

                                       יועמ"ש   -דורון דבורי   עו"ד 

                                          כלכלן אגף ההנדסה -עוז בן שלוש 

                    רכש                         מח'  ת מנהל    -מיכל רוטמן 

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

 

 
  הנדון:

  

 בנאות שמיר 414כיתות במגרש  24מיגון בי"ס יסודי   - 2021211/הצעה מס'  .1

ג'י חברת  ל הנדסה פנה אגף  בנאות שמיר 414כיתות במגרש  24בי"ס יסודי ן מיגועבור לצורך קבלת הצעת מחיר 

 (.8/19)זכיינית העירייה מתוקף מכרז פומבי מס'  וואן מוקד שחר בע"מ

 30.09.2021תוקף המכרז 

 

 - ג'י וואן מוקד שחר בע"מחברת  הצעת המחיר של 

 כולל מע"מ.₪  88,467.34 

 

)זכיינית העירייה מתוקף , חברת ג'י וואן מוקד שחר בע"מהצעה של ה ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר אגף 

 מכרז 

 כולל מע"מ.₪  88,467.34ע"ס ( 8/19פומבי מס' 

 

  2800 -מקור תקציבי

 (1)נספח מס' 

 

 בנאות שמיר 414גנים במגרש   5מיגון   - 122/2021הצעה מס'  .2

ג'י וואן אגף הנדסה פנה לחברת   בנאות שמיר 414גנים במגרש  5למיגון עבור לצורך קבלת הצעת מחיר 

 (.8/19)זכיינית העירייה מתוקף מכרז פומבי מס'  מוקד שחר בע"מ

 30.09.2021תוקף המכרז 

 

 - ג'י וואן מוקד שחר בע"מחברת  הצעת המחיר של    
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 כולל מע"מ.₪  59,680.59    

 

)זכיינית העירייה מתוקף ג'י וואן מוקד שחר בע"מ, חברת   ההצעה של  ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 מכרז 

 כולל מע"מ.₪  59,680.59ע"ס ( 8/19פומבי מס' 

 

  2932 -מקור תקציבי

 (2)נספח מס' 

 

 

 

 )פעימה חמישית( -הנגשת מוסדות חינוך וציבור  - 123/2021הצעה מס'  .3

לביצוע הנגשות במוסדות  07/2020על מנת לקבל הצעות מחיר מזכייני מכרז חש/ הנדסה פנה למשכ"ל  אגף

 חינוך וציבור 

 בתי ספר מענית, בן צבי, אל אמל, מגשימים )אחוה(, אורתודוקסי ומבנה אסטרטגיה. -כדלקמן

 

 תקבלו:להלן הצעות המחיר שה

 .פיקוח כולל  לא  5.5%משכ"ל כולל מע"מ ועמלת  ₪ 1,906,535.53 -. ד. ניב בניה ופיתוח בע"מ1

 .פיקוח כולל  אל 5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 1,980,662.15 -. נאות חן הנדסה ויזום בע"מ2

 .פיקוח כולל  לא  5.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 2,007,259.76 -. בכר אלי ובנו חברה לבנין3

 .פיקוחכולל א ל 5.5%ועמלת משכ"ל כולל מע"מ ₪  2,136,429.59 -א.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"מ .4

 

ש.א.י , אייקון ח.י בניה סחר שיווקמ, בע"  1996לבנין והשקעות  2000חומרית  ,גיל סבו בע"מ  -לא הגישו הצעה
אביב , בן שטרית אלי  בע"מ, מ"ש. שטרית הנדסה בע, מ"בני גרידיש קבלנות בנין בע, מ"יזמות והשקעות בע

 .שבתאי יוסף בע"מ

 )זכיינית משכ"ל(   ד. ניב בניה ופיתוח בע"מחברת  ההצעה הזולה של  ההתקשרות עם הנדסה ממליץ לאשר  אגף

 .פיקוחכולל לא  5.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 1,906,535.53 ע"ס

 

 -מקור תקציבי

 

 שם המוסד
כולל מע"מ 

 הפרש יתרת תב"ר תב"ר ועמלת משכ"ל
 הערה

יתרת   330,797-      2609  352,080             מענית 1
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התקציב   21,283
תילקח 
 2954מתב"ר 

)הנגשת מבני 
ציבור וחינוך( 

)יתרה 
2,000,000 

)₪ 

 2747  107,378             ודוקסיתאור 2

    

403,730    296,352  

 2613  342,143             בן צבי 3

    

46,466   -295,677  

 2663  253,505             אל עמל 4

    

107,983   -145,522  

 2920  438,229             אחווה מגשימים 5

    

345,350     -92,879  

 2522  413,200             אסטרטגיה 6

    

330,488     -82,712  

    1,906,536          סה"כ  

    

1,255,300   -651,235  

 

 

 יצא צו תחילת עבודה לכל פרויקט אשר חתום על ידי מהנדסת העיר וגזברית העירייה. -הערה

 

 (3)נספח מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הועדה: מלצותה

 

 בנאות שמיר 414כיתות במגרש  24מיגון בי"ס יסודי   - 121/2021הצעה מס'  .1

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה 

 בפני ראש 

 ( 8/19)זכיינית העירייה מתוקף מכרז פומבי מס'   חברת ג'י וואן מוקד שחר בע"מ ההתקשרות עם העיר לאשר 

 כולל מע"מ.₪  88,467.34ע"ס 

 

 בנאות שמיר 414במגרש גנים   5מיגון   - 122/2021הצעה מס'  .2
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לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש 

)זכיינית העירייה מתוקף מכרז פומבי מס'  ג'י וואן מוקד שחר בע"מחברת   ההצעה של  ההתקשרות עם העיר לאשר 

 ע"ס( 8/19

 כולל מע"מ.₪  59,680.59 

 )פעימה חמישית( -הנגשת מוסדות חינוך וציבור  - 123/2021הצעה מס'  .3

משנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר כלכלן אגף הנדסה, 

 , הזולה ביותר

ד. ניב בניה חברת  הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם 

  ופיתוח בע"מ

 .פיקוחכולל א ל 5.5% בשיעור  כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  ₪ 1,906,535.53 ע"ס

 יצא צו תחילת עבודה לכל פרויקט אשר חתום על ידי מהנדסת העיר וגזברית העירייה. -הערה

 
 

 רונן עזריה                                                         רוזה עללאל                                      
 מנכ"ל העירייה                                    גזברית  העירייה                                              

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 בנאות שמיר 414כיתות במגרש  24מיגון בי"ס יסודי   - 121/2021הצעה מס'  .1

)זכיינית העירייה מתוקף מכרז   ג'י וואן מוקד שחר בע"מחברת   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 פומבי 

 כולל מע"מ.₪  88,467.34ע"ס ( 8/19מס' 

 

 בנאות שמיר 414גנים במגרש   5מיגון   - 122/2021הצעה מס'  .2

)זכיינית העירייה מתוקף מכרז  ג'י וואן מוקד שחר בע"מחברת   מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ.₪  59,680.59  ע"ס( 8/19פומבי מס' 

 )פעימה חמישית( -הנגשת מוסדות חינוך וציבור  - 123/2021הצעה מס'  .3

כולל  ₪ 1,906,535.53 ע"ס ד. ניב בניה ופיתוח בע"מחברת  מאמץ  החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות  עם 

 .פיקוחכולל לא   5.5% בשיעור  מע"מ ועמלת משכ"ל 

 יצא צו תחילת עבודה לכל פרויקט אשר חתום על ידי מהנדסת העיר וגזברית העירייה. -הערה
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מיכאל וידל                                                                                                                     

 ראש העיר                                                                                                                 


