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 ב"תשפ, שבט' י 
 1211, ינואר 21 

 
 

 1//2/0' פרוטוקול מס                                
 

 //0/.11.1מיום בהיוועדות חזותית  ועדת מכרזיםוישיבת                         
 

 : נוכחים
 

 ר הוועדה"יו                -                        ד מוטי אלוש   "עו
 חבר הוועדה                -מר בוריס יודיס                            

 
 

 :בזוםמשתתפים 
 

 מבקרת העירייה                 -ח עינב פרץ                              "רו
 חבר הוועדה                -   מר איתי כהן                              

 
 

 :יםחסר
 

 חבר הוועדה                 -מר צורי כהן                                 
 חבר הוועדה                 -מר חביב פרץ                                

 הוועדהחברת                  -נגה שרון                                 ' גב
   
 

 :משתתפים
           

 ש העירייה"יועמ                -              ד איתי קידר    "עו
 ע"מנהל אגף שפ                -איציק בן סימון                       מר 

 ע"חשבת אגף שפ                -מיטל ארגמן                             ' גב
 עדהומזכירת הו      -   זהבה עובדיה                              

 
 
 

 וחלקם מצויים בחדר הישיבות בזום המעטפותצופים בפתיחת בכל המכרזים המשתתפים המציעים *** 

  

 :על סדר היום

 

 פתיחה –אספקת אביזרי חשמל ותאורת רחוב  – 92/0/1' מכרז מס .1

 פתיחה  –הובלה והתקנת מזגנים במוסדות העירייה וגופי הסמך , אספקה – 22/0/1/' מכרז מס ./

 פתיחה -מעקות בטיחות גדרות ו, והתקנת שעריםאספקה  – 22/0/1/ 'מכרז מס .3
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ראשית . 1211החדשה  בשנה האזרחיתראשונה הישיבה הזו , אחר צהריים טובים לכולם :ר הוועדה "יו, ד מוטי אלוש "עו

ההצלחה שלך היא , שכן ,הצלחהב אחל לוע ול"ימון שמונה לתפקיד מנהל אגף שפאת איציק בן סקדם בברכה אני רוצה ל

אספקת אביזרי  – 92/0/1' מכרז מס, המכרז הראשון, להתחיל את ישיבת וועדת מכרזיםמבקש אני . של כולנוההצלחה 

 .בבקשה איתי, פתיחה –חשמל ותאורת רחוב 

 

 פתיחה –אספקת אביזרי חשמל ותאורת רחוב  – 2/0/19' מכרז מס .1

 

 מעטפות 1התקבלו  :ש העירייה"יועמ, ד איתי קידר"עו

 

 1' מציעה מס

 

בנק  2.3.1211בתוקף עד ₪  22,222ס "ע 55335502231' צרפה ערבות בנקאית מסמ "ראש חשמל חיפה והצפון בע: המציעה

 מ סניף תלפיות"הפועלים לישראל בע

 

 :הצעתה עומדת על

 הנחה 2%../ -  אביזרי חשמלאספקת 

 הנחה %./ -  תאורת רחוב אספקת 

 

 /' מציעה מס

 

 2.3.1211בתוקף עד ₪  22,222ס "ע 826-222522-33-32-2558-222203' מ צרפה ערבות בנקאית מס"בע ארכה: המציעה

 מ סניף לוד"בנק לאומי לישראל בע

 

 :הצעתה עומדת על

 הנחה - 0.22%/ –אביזרי חשמל אספקת 

 הנחה - 0.22%/ –תאורת רחוב אספקת 

 

הובלה והתקנת מזגנים , אספקה – 22/0/1/' מס מכרז הבאהמכרז , אני רוצה להמשיך :ר הוועדה "יו, ד מוטי אלוש "עו

  .איתי בבקשה, פתיחה –במוסדות העירייה וגופי הסמך 

 

 פתיחה  –הובלה והתקנת מזגנים במוסדות העירייה וגופי הסמך , אספקה – 2/0/1/2' מכרז מס ./

 

 מעטפות  5התקבלו  :ש העירייה"יועמ, ד איתי קידר"עו

 

 1' מציעה מס
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  285-236522022-32-2525-222105' מ צרפה ערבות בנקאית מס"בע( אביקזר)קורטוב שירותי קירור ומיזוג אוויר : המציעה

 עפולהמ סניף "לישראל בעלאומי בנק  5.5.1211 בתוקף עד₪  12,222ס "ע

 

 הנחה %.1: הצעתה עומדת על

 

 /' מציעה מס

 

בתוקף עד ₪  12,222ס "ע 223222022223' מ צרפה ערבות בנקאית מס"תדיראן מוצרי צריכה וטכנולוגיה בע: המציעה

 מ סניף חולון"בנק הפועלים בע 5.5.1211

 

 הנחה 0.3%: הצעתה עומדת על

 

 3' מציעה מס

 

בתוקף עד ₪  12,222ס "ע 238-1211-22222-152531' מ צרפה ערבות בנקאית מס"מוצרי צריכה בעטורנדו : המציעה

 אפקמ סניף "בע בינלאומי הראשון לישראלבנק ה 25.5.1211

 

 הנחה 3%/ : הצעתה עומדת על

 

 .בכדי לבחון אם אין סטיה מהנוסח תוקף הערבותנבדוק את : הערה 

 

 .' מציעה מס

 

בתוקף עד ₪  12,222ס "ע 852522022583' מ צרפה ערבות בנקאית מס"בע (2252) מוצרי צריכהאלקטרה : המציעה

 חולוןמ סניף "בעהפועלים בנק  5.5.1211

 

 הנחה %/.3 : הצעתה עומדת על

 

, אספקה והתקנת שערים – 22/0/1/' מכרז מסהוא אחרון המכרז ה, אני רוצה להמשיך :ר הוועדה "יו, ד מוטי אלוש "עו

  .איתי בבקשה, פתיחה -גדרות ומעקות בטיחות 

 

 פתיחה -גדרות ומעקות בטיחות , אספקה והתקנת שערים – 2/0/1/2' מכרז מס .3

 

 מעטפות 3התקבלו  :ש העירייה"יועמ, ד איתי קידר"עו

 

 1' מציעה מס
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נק מזרחי ב 5.5.1211בתוקף עד ₪  52,222ס "ע 232225332' מ צרפה ערבות בנקאית מס"מרשל מפעלי פלדה בע: המציעה

 מ סניף בני ברק"טפחות בע

 

 :הצעתה עומדת על

 הנחה %/1 - שערים וגדרות  אספקה והתקנת 

 הנחה %/1  -מעקות בטיחות אספקה והתקנת 

 

 /' מציעה מס

 

בנק הפועלים  5.5.1211בתוקף עד ₪  52,222ס "ע 8888520222' מ צרפה ערבות בנקאית מס"בע 18סחר . א.א.ה: המציעה

 מ סניף עפולה עילית"לישראל בע

 

 :הצעתה עומדת על

 הנחה  -%/3  - שערים וגדרות  אספקה והתקנת 

 הנחה -%/3   -מעקות בטיחות אספקה והתקנת 

 

 3' מציעה מס

 

 5.5.1211בתוקף עד ₪  52,222ס "ע 286826022232' מ צרפה ערבות בנקאית מס"גן ורחוב בעריהוט אופק ליצור : המציעה

 מ סניף קרע "בנק הפועלים בע

 

 :הצעתה עומדת על

 הנחה 1.2%/ - שערים וגדרות  אספקה והתקנת 

 ההנח 1.2%/  -מעקות בטיחות אספקה והתקנת 

 

 .תודה רבה לכולם: ר הוועדה"יו, ד מוטי אלוש"עו

 

 מזכירת הוועדה, זהבה עובדיה     ר הוועדה"יו, אלוש מוטי
 

___________________    ______________________ 
 

                                                                           
 לפקודת העיריות אני מאשר את הפרוטוקול 256בהתאם לסמכותי לפי סעיף 

 
 
 

 ראש העיר, אבי אלקבץ                                                                                        
 
 

                                                                                                       ___________________ 


