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 27/4/2020מיום:  פרוטוקול ישיבת ועדת המכרזים
וזאת לאור מגבלות  ( zoomהישיבה התקיימה באמצעים ויזואליים ) לבקשת ובהסכמת כל חברי הועדה, 

 והנחיות משרד הבריאות במסגרת תקנות לשע"ח )קורונה( בדבר מגבלות התכנסות ו/או יציאה מהבית.
   ה באופן רציף ונערך פרוטוקול. בנוסף, הישיבה צולמ

 דובי בן אברהם, ניסים עידן, דני דדון, :ZOOMבאמצעות  נוכחים

 ני מימונידו רחלי טוילי, עינב אבוחצירה ,יוסי אלימלך -נוכחים פיסית 

 
לאספקת, התקנת ותחזוקת משטחי בטיחות / דשא "סינטטי"  – 2020/11מס' זוטא מכרז 

   בטיחותי למתקני משחק
 

 אומדן מעטפות + 4בפתיחה נמצאו 

מציע 
 מס'

ההצעה  – הצעהסה"כ  ערבות שם המציע
  קטגוריות 3 -מחולקת ל

 המחירים לא כוללים מע"מ
 תאריך בנק סכום

 10,000 גן משחקים .1

שיק 
 עצמי

 30/5/2020 פועלים
 למטר₪  148 .1
 למטר₪  103 .2
 למטר₪  16 .3

א.ד. מתקני  .2
 משחק

10,000 
שיק 
 עצמי

 למטר₪  147 .1 27/4/2020 פועלים
 למטר₪  102 .2
 למטר₪  15 .3

 דשא עוז .3
10,000 
ערבות 

 בנקאית

 למטר₪  143.8 .1 30/7/2020 דיסקונט
 למטר₪  96 .2
 למטר₪  14 .3

 מתקני פסגות .4
10,000 

שיק 
 עצמי

מזרחי 
 טפחות

 למטר₪  149 .1 21/4/2020
 למטר₪  104 .2
 למטר₪  15 .3

 למטר₪  122 – 1  :)לא כולל מע"מ(אומדן 
 למטר₪  91  – 2    
 למטר₪  13  - 3    

 חצירהעו"ד עינב אבו רשמה:                                            רחלי טויליצילמה:  

 עתקים:ה

 ראש מהועצה -  מר סוסן שמעון 
 גזבר המועצה -  מר ג'קי להב

 מנכ"ל המועצה -  מר יוסי אלימלך
  יועמ"ש -  עו"ד טל סומך
 מנהל אגף מונציפאלי -  מר דני מימוני
 מנהלת מחלקת תחזוקה -  גב' תמר חדד
   שמנהל רכ -  מר שי שטח

 המועצה לשכת  מנכ"ל 
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