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 2020/3/25מיום:  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

 , אהרון גל, דני דדוןדני יזדיניסים עידן, , :ZOOMבאמצעות  נוכחים

 ZOOMבאמצעות  –הדר בכר )קרקם( מיה לוי )פיזית()פיזית(,  , עינב אבוחצירה)פיזית( יוסי אלימלך

 מודיעים לביצוע עבודות הריסה ופינוי של מבנים שרופים ביישוב מבוא – 2020/3מכרז מס' 

 מעטפות +אומדן  10בפתיחה נמצאו 

מציע 
 מס'

 סה"כ כתב כמויות כולל מע"מ ערבות שם המציע

 תאריך בנק סכום

 30/7/2020 דיסקונט 20,000 אדמה בנייה  .1
720,720  ₪ 

 30/7/2020 איגוד 20,000 אסיא .2
639,171  ₪ 

 30/7/2020 לאומי 20,000 לקטיבי .3
547,560  ₪ 

 30/7/2020 פועלים 20,000 . חלפוןא.ח .4
903,825  ₪ 

 30/7/2020 דיסקונט 20,000 מרדכי בנימין ובניו .5
386,100  ₪ 

 30/7/2020 פועלים 20,000 מובילי דקלים .6
590,850  ₪ 

 30/7/2020 לאומי 20,000 יתדות ניהול  .7
936,000  ₪ 

 30/7/2020 מזרחי 20,000 י.ע.ז. פיתוח .8
1,696,500 ₪  

 30/7/2020 דיסקונט 20,000 בני וצביקה בע"מ .9
560,106.25  ₪ 

 30/7/2020 דיסקונט 20,000 א.ט. שירותים  .10
599,040  ₪ 

 )כולל מע"מ(₪  630,000 :ה"כ כתב כמויות כולל מע"מס: אומדן 

  החצירעו"ד עינב אבו רשמה:                                           צילמה: מיה לוי  

 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
 מהנדסת המועצה - גב' נטלי טרונופולסקי 

  מנהלת מבוא מודיעין  -   גב' מיה לוי

 לשכת  מנכ"ל  המועצה
  region.muni.il-yosie@modiin  דוא"ל:  9722816-03  פקס:  9722805-03  טל':

mailto:%20yosie@modiin-region.muni.il

