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  יםמכרזפרוטוקול פתיחת תיבת ה

פתחת הנחת קווי סניקה מתחנות שאיבה ב – 02/2018 מכרז פומבי

  ניצנה למט"ש קציעות וקו סניקה מצומת קציעות למט"ש

            של תיבת המכרזים:של תיבת המכרזים:של תיבת המכרזים:של תיבת המכרזים:    נכחו בפתיחהנכחו בפתיחהנכחו בפתיחהנכחו בפתיחה

        קבלנים :קבלנים :קבלנים :קבלנים :מטעם המטעם המטעם המטעם ה

 ;2000חברת מי העמק  -   האושסעיד דר -

 דיקמן צבי ובניו;מחברת   -  יורם בן חנן -

 .בע"מ לי עזריהמחברת יואל וגי  -  מחמוד אבו קוש -

 .דראושה ערפאן בע"ממחברת  –ערפאן  אושהדר -

 

        ::::מת הנגבמת הנגבמת הנגבמת הנגבררררמי מי מי מי     מטעםמטעםמטעםמטעם

 אוהד ברוך.ו שטייןיטאושרית דימיני, ארז ימ -

  

, רבע שעה נפתחה תיבת המכרזים 12:15בשעה  19.12.2018ביום 

התיבה הייתה נעולה בשני . שת המכרזלאחר המועד האחרון להג

התיבה הכילה את הפרטים מנעולים ונפתחה על ידי ארז ימיני, 

  הבאים:

לפני מע"מ  ₪ 5,907,372אומדן בערך מסמכי ה –    1111מעטפה מספר מעטפה מספר מעטפה מספר מעטפה מספר   )א

(האומדן היה גלוי ומוצג במסמכי המכרז וממנו היה נדרש לתת 

 .הנחה בשיעור אחיד על כל סעיפי כתב הכמויות)

    גילי ויואל עזריה גילי ויואל עזריה גילי ויואל עזריה גילי ויואל עזריה     ––––א' א' א' א' 1111מעטפה מעטפה מעטפה מעטפה   ))))בבבב

  ב'.1- מסומן ב –אוגדן חתום  -

  ג'.1 - מסומנות ב –תכניות חתומות  -
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מסומנת  –חוברות מכרז וחוברת נוספת  2מעטפה הכוללת  -

  ד'.1- ב

  ז'.1- ו' וב1 - חוברות מסומנות ב 2 -

עד  ₪ 150,000ערבות של בנק מזרחי טפחות על סך של  -

  .15/03/2019לתאריך 

  ה'.1 –השלמות  -

  . . . . 23.7323.7323.7323.73%%%%שיעור הנחה כפי שמופיעה בחוברת  -

 

        2000200020002000מי העמק מי העמק מי העמק מי העמק     ––––א' א' א' א' 2222מעטפה מעטפה מעטפה מעטפה   ))))גגגג

 150,000נתיל דיסקונט על סך של כערבות של בנק מזרחי מר -

  .15/03/2019עד לתאריך  ₪

  ה'.1 –השלמות  -

  ג'.2 - חוברת עם פרטים נוספים מסומנות ב -

  ה'.2- ד' ו2 - חוברות מסומנות ב 2 -

  ז'.2- ו' ו2 - מסומנות ב –מעטפת אוגדן ואוגדן חתום  -

  . . . . 24242424%%%%....22224444שיעור הנחה כפי שמופיעה בחוברת  -

  

        ןןןןאאאאדרוושה ערפדרוושה ערפדרוושה ערפדרוושה ערפ    ––––' ' ' ' אאאא3333מעטפה מעטפה מעטפה מעטפה   ))))דדדד

, עד לתאריך   ₪ 150,000נק הפועלים על סך של ב ערבות של -

  ב'.3 - מסומנת ב  - 15/03/2019

  ב'.3 –השלמות  -

  ה'.3- ד' ו3 - מסומנות ב - חוברות מכרז  2 -

  ז'.3- ו' ואוגדן חתום מסומן ב3 - מסומנת ב –חוברת אוגדן  -

  . . . . 31313131%%%%שיעור הנחה כפי שמופיעה בחוברת  -

  

        דיקמן צבי ובניודיקמן צבי ובניודיקמן צבי ובניודיקמן צבי ובניו    ––––א' א' א' א' 4444מעטפה מעטפה מעטפה מעטפה   ))))הההה
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, עד  ₪ 150,000ת של הבנק הבין לאומי על סך של ערבו -

  ב'.4 - מסומנת ב  - 15/03/2019לתאריך  

  ג'.4 –מסמכים  -

  ה'.4- ד ו4 - מסומנות ב - חוברות מכרז  2 -

  ו'.4 - אוגדן חתום מסומן ב –אוגדן  -

  . . . . 35353535%%%%שיעור הנחה כפי שמופיעה בחוברת  -

  
  

הערבויות נלקחו למשמרת, והחומר הוחזר למעטפות ויועבר לבחינה 
  ה של הצוות המקצועי.ובדיק

  
    רשם: ארז ימיני 


