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15/07/2021 
 כולל דף זה  6מתוך  1דף 

 
לביצוע עבודות בניה ופיתוח להוספת אגף כיתות ואולם   2021/06מכרז פומבי 

   ספורט מעל מקלט קיים בבי"ס ברנר בגבעתיים
 2021  ליולי  13פרוטוקול מפגש מציעים מיום 

  נוכחים: ה"ה 
 עסקים ובינוי אלון בוקסנבאום, מנהל אגף נכסים, רישוי 

 מנהל מח' מבני ציבור  ,ולדימיר טורגוביצקי
 אחראית תיאום ובקרהנופר פייר, 

   יעדמנכ"ל , דרור דבאח
 מאור היימן, מנהל פרויקט יעד

 . הפרויקטאדריכל  ,ערן טמיר טאוויל ממשרד שוקי שושני 'אדר
 פיקוח, ניהול הנדסה וניהול בע"מ קודקודוקטיה גולמן  אינג' אילת יוחנן

 מציעים שהשתתפו בסיור )רשימה מצ"ב( 
 

 כללי  .1
בית במתחם  ניתן הסבר כללי על הפרויקט ועל העבודות המתבצעות במסגרת מכרז זה וכן נערך סיור   .1.1

 .דרכי גישהלרבות  הספר
 . ומהווה תנאי סף להגשת הצעה חובההינה  ההשתתפות במפגש .1.2
חלק ממסמכי    םהינומסמך ההצעה המצורף אליו    , תשובות לשאלות, כל מסמך אשר יועבר  סיכום זה .1.3

 בחתימה וחותמת כחלק ממסמכי הצעת המציע.  מיםחתו וויוגש המכרז
 

 תנאי סף .2
קבלנים הרשומים כדין בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט   .2.1

בענף  1969  - כספי    100,  בסיווג  )ענף ראשי("   נדרש    .לפחות  2-ג"בנייה  זה  סף  בתנאי  עמידה  לצורך 
 קבלן בתוקף.  ןלהמציא רישיו

משנה,    מציעים .2.2 כקבלן  ובין  ראשי  כקבלן  בין  בעצמם*,  ביצעו  של   פרויקטים  3  לפחותאשר  בהיקף 
ונמסרו    שהסתיימומוסדות ציבור    של  בנייהעבודות    לביצוע  ,מע"מ  לפני  אחד  כל  לפחות  ₪  8,000,000

 . 2016-2021במהלך השנים 
הנ"ל הנו   7.2    למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הניסיון הנדרש בס"ק  -* אשר ביצעו בעצמם  

 ניסיון  
 של המציע בעצמו בין במסגרת עבודות בהן עבד כקבלן ראשי ו/או כקבלן משנה.

יילקחו  לא  קודמים  פרויקטים  בביצוע  המציע  של  ניסיונו  בחינת  במסגרת  כי  בזה,  מובהר 
 . בחשבון פרויקטים אשר בהם העביר המציע את ביצוע העבודה בשלמותה לקבלן אחר

לצורך עמידה בתנאי סף זה נדרש המציע למלא בשלמות "נספח ה'", ולצרף המלצת מזמין העבודה ודף  
 , לכל אחד מהפרויקטים. המזמיןאחרון של חשבון סופי של הפרויקט חתום ע"י 

  הגשת   למועד  שקדמו  השנים  בשלושמיליון ש"ח בכל שנה,    20  -שנתי בהיקף שלא יפחת מ  מחזור  ציעלמ .2.3
 מידה בתנאי סף זה נדרש להמציא אישור רו"ח המעיד על מחזור החברה. לצורך ע. הצעתו

שנים   7-מ"ר לפחות כל אחת ב 800עבודת בנייה של מבנים ציבוריים בשטח של  3המציע ביצע לפחות   .2.4
  5- מ"ר לפחות ב 1,500והמציע ביצע לפחות עבודת בנייה אחת של בית ספר בשטח של  ו/ אוהאחרונות 

על היקף  העבודה המעיד    אישור מזמין  נדרש לצרף  המציע  לצורך עמידה בתנאי סף זה  שנים האחרונות.  
 ה. עבודה )שטח במ"ר( ומועד ביצועה

בהתאם לנוסח      )חמישים אלף ₪(₪ כולל מע"מ    50,000בסך של  ערבות בנקאית   ולהצעת צירף  המציע .2.5
                                                                                                                                                                                           בהתאם להוראות מסמכי המכרז.                                                                                                   "נספח ד" להצעת המציע, 

את      .מציעיםהבמפגש    ףהשתת  המציע .2.6 להצעתו  לצרף  נדרש  המציע  זה,  סף  בתנאי  עמידה  לצורך 
 פרוטוקול סיור זה חתום על ידו. 

לצורך עמידה בתנאי סף זה נדרש   ₪ כולל מע''מ. 2,500המציע רכש את מסמכי המכרז תמורת סך של  .2.7
 המציע לצרף להצעתו אסמכתא המעידה על רכישת המכרז. 
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  – מנהל ספרים כדין, בהתאם לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו  שתתףהמ .2.8
ציבוריים ו  1976 גופים  עסקאות  חוק  לפי  הנדרשים  האישורים  בכל  חשבונות    מחזיק  ניהול  )אכיפת 

לצורך עמידה בתנאי סף זה המציע נדרש לצרף אישור על ניהול   ., כשהם תקפיםותשלום חובות מס(
 פנקסי חשבונות ורשומות בתוקף.

 

ליום   .3 ליעד,    202107.18.עד    7317685-03או/ו בפקס   Dror@yaadg.co.il   במייליודיע המשתתף בכתב 
ויוודא טלפונית את הגעת קבלת המייל או/ו הפקס אצל יעד, על כל הסתירות, השגיאות, אי התאמות או 
חוסר בהירות שמצא אם מצא במסמכי המכרז, ועל כל ספק שהתעורר אצלו בקשר למובנו של סעיף או פרט 

יש להעביר שאלות אך ורק    ו עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או הנוגע לפרט כלשהו מפרטי המכרז.א
 בכתב ומענה לשאלות יינתן במרוכז.  

 

המכרז .4 מע"מ  2,500  עלויות  כולל  חשבון   ₪  מספר   : בנקאית  העברה  באמצעות  התשלום  את  לבצע  ניתן 
, יש להעביר פרטי  52002286/4ח.פ    יעד חברה לפתוח גבעתיים בע"מ.  בנק לאומי,  ,666מספר סניף    629000/29

 אימייל למשלוח חשבונית המס.
האינטרנ באתר  ו/או  החברה  במשרדי  לרכישתם  קודם  תשלום,  ללא  המכרז,  במסמכי  לעיין  שלה  ניתן  ט 

 /http://www.yaadg.co.ilבכתובת 
 

 . , בהתאם להוראות מסמכי המכרזלהצעת המציע"  ''דנוסח "נספח התאם לב ₪ 50,000מכרז ערבות   .5
 

את כל מסמכי המכרז ונספחיו, חתומים בידי המציע בשולי כל דף ובמקום המיועד לכך בצירוף חותמת, יש   .6
בנין מולדבסקי קומה להגיש במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי חברת יעד בכתובת:  

 " 06/2021, גבעתיים )אין לשלוח בדואר( במעטפה סגורה עליה יצוין "מכרז פומבי מס' 1 כורוזין, 2
ליום   עד  המועד  12:00בשעה    02.08.2021וזאת  אחרי  שתוגש  הצעה  כל  הנקובה.  מהשעה  יאוחר  ולא   ,

 . תיפסל
 יש להגיש את ההצעה על פי ההנחיות במסמכי המכרז. 

 

 :מבנים 3אומדן המכרז מחולק ל  .7
 כיתות לימוד.  - 1מבנה  .7.1
 אולם התעמלות. - 2מבנה  .7.2
 פיתוח ותשתיות.  -3מבנה  .7.3

 :העבודות המתבקשות הינן 

 ביסוס לתוספת הבניה על המקלט הקיים, לרבות עבודות חפירה ופינוי עפר.   ✓

, חדרי  (  2)  , חדרי עזר  (4)  קומות מעל מקלט קיים של כיתות לימוד  3עבודות בנייה של תוספת   ✓
, אולם התעמלות, גג  )מדרגות ראשיות ומדרגות חירום/ מילוט(    שירותים, מבואות, גרמי מדרגות

 קל מעל לאולם ההתעמלות, גגות בטון וכו'. 

 נדרש תומת לב לשונות בין פרטי האלומיניום.  עבודות אלומיניום. ✓

אינסטלציה ✓ וניקוז  -עבודות  ביוב  לרבות  מים,  מזרחית  ,  הנמצא  התיעול  קו  של  והעתקה  ביטול 
 למבנה 

תשומת לב הקבלנים לאפשרות הנקובה   עבודות חשמל, תאורה, תקשורת )מתח נמוך( ומצלמות. ✓
או העירייה  של  מסגרת  קבלני  ע"י  ומצלמות  נמוך  מתח  עבודות  לביצוע  בהתאם   ו/במכרז  יעד, 

ל אותם קבלנים לשם אחריות ביצוע רווח קבלני על מחירי המסגרת ש  8%למחירון שלהם ובתוספת  
המיוחדים   לתנאים  הקבלנים  לב  תשומת  בנוסף  הזוכה.  הקבלן  של  וכו'(    כוללת  נסיון   , )סיווג 

 שמחויבים להם קבלני החשמל בפרויקט, הכל בהתאם לאמור במפרט החשמל. 

 VRFמערכות  -עבודות מיזוג אויר ✓

 עבודות אקוסטיקה.  ✓

 עבודות איטום. ✓

 עבודות בידוד טרמי. ✓

 עבודות נגרות. ✓

 עבודות מסגרות.  ✓

 עבודות גילוי אש. ✓

mailto:Dror@yaadg.co.il
http://www.yaadg.co.il/


 

 
 03-7317685פקס:   03-7315184טל:    53397. גבעתיים 1כורזין רח'    חברה לפיתוח גבעתיים -יעד 

 כולל ציפוי מחדש ושיקום הרחבות הציבוריות ומגרש הספורט הצמוד למבנה. -עבודות פיתוח ✓

 הסדרת מדרכות והתאמת הסדרי התנועה לרחבת כיבוי אש/ כבאית. -עבודות תנועה ✓

 ודות/ המקלט הקיים. ממוקם ברח' לכיש ולא בצמידות לאזור מרבית העב -בניית חדר אשפה ✓

 בניית נישת פילרי חשמל. ✓

 , לרבות מתקני סלים חשמליים.אספקה והתקנת מתקני ספור  ✓

עבודות הריסה של כרכוב המקלט הקיים, אלמנטים נוספים התלויים על המקלט ולרבות פירוק   ✓
 מזגנים קיימים והעתקתם. 

  ים , המהוולהסכם  'א נספח  ולמפרטים המפורטים בתוכניות בנספח י' להסכם  העבודות תבוצענה בהתאם ל  -
 חלק בלתי נפרד מן ההסכם שייחתם עם המשתתף הזוכה. 

 טיב מעולים. בהפריטים והחומרים שיסופקו לשם ביצוע העבודות יהיו באיכות ו -
  יצוע העבודות נשואות מכרז זה יעשה תוך הקפדה מרבית על כל דין ועל כללי הזהירות והבטיחות. ב -
יקבל את מלוא האישורים הנדרשים עפ"י חוק והרכיבים יהיו עפ"י תקן ישראלי ככל שקיים רכיב שיותקן  כל   -

 תקן עבורם.
 תאמים לעבודות מסוג זה. כל העבודות, ההסכם ונספחיו כפופים לאישורי משרד החינוך ולתקנים המ -

 

 התמורה  .8
תמורת ביצוע העבודות ומכלול שירותיו של הזוכה תשולם לידו תמורה בהתאם לסכום המוצע על ידו  .8.1

. במסמך זה ינקוב המציע בשיעור ההנחה המוצע על ידו באופן (4  מספר  במסמך הצעת המציע )מסמך
 הבא:

מחירון דקל בניה ותשתיות מחודש   מחיריהינם    1המחירים המפורטים באומדן המצ"ב כנספח א' .8.1.1
 וסעיפים שאינם נמצאים במחירון תומחרו לפי מחיר שוק.  2021מאי 

בשיעור   .8.1.2 קבועה  בסיס  הפחתת  מופעלת  אלו  מחירים  כתב  20%על  בסיכום  מוצגת  זו  הפחתה   .
  הכמויות.

 .  הבסיס להפחתת המתווספת  מצטברת נוספת הנחה בשיעור לנקוב המציע על .8.1.3
 שלעיל.  8.1  בסעיף כמפורטהסעיפים באומדן  לכל תקף יהיה המוצעתשיעור ההנחה המצטברת  .8.1.4

בסעיף   .8.2 הנקובה  התמורה  כי  ספק,  הסר  למען  בזאת,  להתקדמות    תשולםלעיל    3.8מובהר  בהתאם 
 ודש. הפרויקט ובהתאם לדפי כמויות שיוצגו למפקח ויבחנו על ידו  מידי ח

האספקה,   .8.3 הניוד,  ההובלה,  את,  גם  כוללת  התמורה  כי  בזאת  מובהר  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי 
וההתקנה של מלוא הציוד, האמצעים, הפריטים, כוח האדם הדרוש לביצוע   העבודה  ההנפה,  ההקמה,

גין , בין בקבלן הזוכהאו כל תשלום אחר אותו חייב לשלם ה/ו  העבודה, אגרות, רישיונות, אישורים
 : כוללת  התמורה כן כמו המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה למכרז.

ותיפעול .8.3.1 אחזקה,  הצבה,  והרשות  המשטרה  ע"י  ואישורה  זמניים  תנועה  הסדרי  תוכנית   הכנת 
 הסדרי התנועה הזמניים בכל תקופת העבודות והכל לצורך הכניסה  והיציאה מהאתר.

העבודות  .8.3.2 משך  כל  לאורך  הקיים  המקלט  פעילות  המאפשרת  אתר  התארגנות  תכנית  הכנת 
 ואישורה ע"י הרשות.

 השגת אישורי חפירה מהרשויות הנדרשות )תאגיד המים, חברת חשמל, בזק, חברת הכבלים וכו'(. .8.3.3
איזורי לקדמות  המצב  והחזרת,  ההתארגנות  שטחהכנת  ,  לאתר  הכניסה  ריצתפ  עבודות .8.3.4 בכל  ו 

 העבודות בין אם מוגדרים בשטחי העבודות ובין אם מחוצה להם אך נפגעו במהלך העבודות.
עלויות מודד מוסמך  צמוד בעת ביצוע עבודות השלד והפיתוח וסימונים נדרשים במהלך הביצוע  .8.3.5

מד הכנת  לשם  צמוד  מודד  תת    AS MADEידות  וכן  התשתית  לכל  העבודות  ביצוע  במהלך 
 קרקעית שתבוצענה בפרויקט ולכל אלמנט על קרקעי שיבוצע בפרויקט. 

, יש לקחת בחשבון את הבדיקות המקובלות  עלויות בדיקות נדרשות באמצעות מעבדה מוסמכת .8.3.6
זה, לאישורי טופס   דרישות תיק הירוק וכן בדיקות נדרשות לשם מילוי    4לבניית מבנים מסוג 

 במהלך הביצוע 
 עלויות הטמנת פסולת במטמנה מורשית. .8.3.7
 עלויות התאמת האתר וכל הנדרש לשם עמידה בתקנות ניהול אתר.  .8.3.8
עלויות הכנת תיקים, המצאת תעודות נדרשות וכל הנדרש לעמידה בהגדרות הבניה הירוקה לפי   .8.3.9

 .המפרטים הטכניים

 .זמניים למשך ביצוע העבודותעלויות חיבורים ושימוש במים וחשמל  .8.3.10
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 לעבודות מסגרות, אלומיניום ולוחות חשמל.  .S.D תוכנית הכנתעלויות  .8.3.11
ביטוח  .8.3.12 הקבלניים,  הסיכונים  כל  ביטוח  המכרז:  הגדרות  לפי  נדרשים  קבלן  ביטוחי  עלויות 

 אחריות מקצועית, ביטוח חבות מעבידים וביטוח חבות המוצר.
 

 שינויים/חריגים בפרויקט:מנגנון תמחור סעיפי  .9
 . המחירים שבאומדן בניכוי ההנחה שניתנ .9.1
 מחירי מחירון דקל בניה ותשתיות בניכוי הנחה מצטברת שניתנה. .9.2
בהיעדר הסעיף במחירון דקל בניה ותשתיות יאושר עפ"י עליית הקבלן בפועל על בסיס הצגת קבלת   .9.3

 .7%רכישה בתוספת רווח קבלני בשיעור של 
 

 : מכרזהוהינו חלק בלתי נפרד מ (להסכם  1'א נספח) אומדן .10
המפורטות בו אינן   והכמויותמצורף רק לשם המחשה,    בלבד,  מנחה  הינו   המכרז  למסמכי  המצורףהאומדן  
 . את המזמין מחייבות

 

 : כדלקמן הינו והעבודות הפרויקט  לביצוע הזמנים לוח .11
)שבעה( ימים    7עד    -התארגנות וגידור מתחם העבודות ושבילי המעבר לבית הספר ולמקלט הקיים   .11.1

 ממועד קבלת היתר בניה או/ו מועד חתימת ההסכם, המאוחר מבינהם. 
)אחד( חודש ביצוע ממועד קבלת היתר בניה או/ו מועד חתימת ההסכם, המאוחר   1עד    -עבודות הביסוס   .11.2

 מבינהם.
 )שישה( חודשי ביצוע ממועד סיום עבודות הביסוס. 6עד   -גגות בטון עבודות שלד כולל  .11.3
 )אחד( חודש ביצוע ממועד סיום עבודות השלד. 1עד   -עבודות בניית גג קל .11.4
)שנים עשר(   12במקביל לעבודות השלד ועד    –עבודות גמר ומערכות לרבות עבודות איטום ובידוד טרמי   .11.5

 מועד חתימת ההסכם, המאוחר מבינהם.חודשי ביצוע ממועד קבלת היתר בניה או/ו 
)שניים עשר( חודשי ביצוע ממועד קבלת   12עד    -עבודות פיתוח, תנועה, בנית חדר אשפה והשלמת גידור   .11.6

 היתר בניה או/ו מועד חתימת ההסכם, המאוחר מבינהם.
הנדרשיםפיתוח   .11.7 האביזרים  וכלל  הספורט  מתקני  אספקת  המערכות,  הגגות,  הבינוי,  עבודות  סיום 

)שלושה  עשר( חודשי ביצוע ממועד קבלת היתר בניה או/ו    13עד    -תשתיות, מסירה ותעודת גמר  וה
 מועד חתימת ההסכם, המאוחר מבינהם. 

 

 זמנים ואבני דרך  לוח גנט .12
ימים ממועד ההודעה לקבלן על זכייה בעבודה ובכפוף להשלמת החתימה על ההסכם על הקבלן   ארבעה עשר

הזוכה להעביר לוח זמנים מפורט לביצוע והשלמת העבודות לאישור מנהל הפרוייקט באמצעות תוכנת מחשב 
MS PROJECTS  . 

 

 הליך בחינת ההצעות:   .13
 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  180כל הצעה שתוגש למכרז זה תהיה בתוקף לתקופה של  

 לפי דרישת יעד יוארך תוקף ההצעה לתקופה נוספת כפי הנדרש על ידי יעד לשם בחירת הזוכה במכרז. 
  .בחינת העמידה של המציע בכל התנאים המוקדמים )כשירויות המציע( - שלב א'
 בשני מרכיבים : הצעה כספית ואיכות.   המציען הצעת תבח - שלב ב'

 40%  –מהשקלול ומרכיב האיכות    60%  -המשקלות לפיהן תבחנה כל ההצעות הינן: ההצעה הכספית  
 . מהשקלול

 כספית  הצעה
את   מהווה  המירבי  ההנחה  תקבל  אחוז  ביותר  הנמוכה  הכספית  ההצעות    .נקודות  60ההצעה  יתר  כל 

   .תדורגנה באופן יחסי אליה
 30%הינו  המירביהמצטבר  ההנחה אחוז כי מובהר
 האיכות מרכיב

 טבלת איכות.  -א' בהתאם לטבלה  יחושב 40%ניקוד האיכות המהווה 
 ניקוד האיכות וניקוד ההצעה הכספית יהוו שקלול סופי של ההצעה. 

, כך . תשומת לב הקבלנים בבחירת הפרויקטים המוצגיםנקודות  60  הינו  האיכות  למרכיב  המינימום  ציון
 . בטבלת האיכות מקנות ניקוד גבוה יותרבית ספר  שביצוע עבודות בניה של
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שקלול מרכיב האיכות ומרכיב  נקודות ומעלה תעבורנה לשלב  60רק הצעות אשר תזכנה לציון איכות של 
 . הכספית  ההצעה

 . נקודות 100 הינו האיכות רכיב של המקסימום ניקוד
 

 ביטוח  .14
' גקיים על חשבונו, את הביטוחים וההוראות המפורטים בנספח הביטוח המצורף כנספח יערוך וי קבלןה

להסכם מהווים חלק בלתי נפרד   , המצורפים1' גהמצורף ומסומן כנספח  הקבלןוכן באישור קיום ביטוחי 
 ממנו. 

 

 עובדי הקבלן   .15
טרם תחילת ביצוע העבודות באתר על הקבלן להעביר רשימת של העובדים שיועסקו באתר לקבל את   .15.1

הקבלן מתחייב כי יעסיק רק עובדים אישור אגף הביטחון בעיריית גבעתיים לכל העובדים שברשימה.  
 בעלי אזרחות ישראלית או עובדים זרים בעלי רישיון עבודה מתאים.

חלט להעסיק עובדי שטחים )לרבות עובדים בעלי רישיון עבודה מתאים(, מובהר בזאת, כי חל איסור מו .15.2
הקבלן  הקרובה.  בסביבתם  ו/או  וכד'(  ספורט  אולמות  ספר  בתי  ילדים,  )גני  סוג  מכל  חינוך  במבני 
מתחייב כי ימלא אחר הוראות משרד החינוך ו/או משרד הפנים לעניין העסקת עובדים במוסדות חינוך 

 ו/או במבני ציבור.
 

 ממונה בטיחות   .16
,  ממונה בטיחות מטעמו זה, יעסיק הקבלן    על פי הסכם  במשך כל תקופת הביצוע של מכלול העבודות

אשר ישגיח על הביצוע של מכלול העבודות ועל השמירה על כללי הבטיחות בכל אתר במהלך כל שעות  
יעמוד בכל דרישות ההכשרה, הרישום, הדיווח וכיוצא  רישון ו יהיה בעל    ממונה בטיחותהפעילות באתר.  

]נוסח חדש[ תש"ל   פקודת הבטיחות  לרבות  דין,  כל  פי  על  כנדרש  ש  1970  –באלה,  הותקנו  והתקנות 
מטעמו לאישור יעד טרם לתחילת העבודות. עד    ממונה הבטיחותעל הקבלן להעביר את שם  מכוחה.  

לקבלת אישור יעד בכתב לזהות מנהל העבודה וקבלת כל האישורים הנדרשים לשם תחילת העבודה  
 . לא יתחיל הקבלן בביצוע העבודות

 

 מנהל עבודה   .17
הנ"ל מטעם הקבלן    לפרויקטכל העבודה תתבצע בנוכחות מנהל עבודה הרשום וממונה כחוק במשרד העבודה  

 בכל זמן העבודות, ללא סייגים.
את פרטי מנהל העבודה   להציג  יש בעל רישיון לעבודה בגובה. לצורך עמידה בתנאי זה  יהיה    מנהל עבודה

וכן לפרויקט  יחלו בהתאם לחוקי   .תואמת  הסמכה  על  תעודות  מטעם המציע שימונה  בפרויקט  העבודות 
בבוקר ולא לפני. יש לקחת בחשבון כי משאיות יכנסו לאתר   7:00המדינה כלומר שעת תחילת העבודה הינה  

 ולא לפני.  9:00רק אחרי 
 

 תכנית התארגנות   .18
לספק תזכיר  דרש  ידרש להגיש תוכנית התארגנות שתאושר על ידי המזמין וכן י יהודגש כי הקבלן הזוכה י

 בטיחות על ידי יועץ מהנדס בטיחות כל שבועיים ימים לכל אורך תקופת העבודות. 
 התוכנית והתזכירים, כלולים במחירי העבודה ולא ישולם בגינם תוספת כספית. 

 מובהר כי התוכנית תאפשר כניסה בטוחה למקלט הקיים בכל משך ביצוע העבודות. 
 

 :דגשים נוספים  .19
 החומר למכרז בצורה מסודרת. יש להגיש את 
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 החברה לפיתוח גבעתיים בע"מ  -יעד 

לביצוע עבודות בניה ופיתוח להוספת אגף כיתות ואולם   2021/06מכרז פומבי 
   ספורט מעל מקלט קיים בבי"ס ברנר בגבעתיים

 2021 ליולי  13פרוטוקול מפגש מציעים מיום 
 סיור מציעים חובה 

 
 כתובת   מייל  טלפון  שם הנציג  שם החברה מס' 

1 
אורן השקעות 
 )א.א.א( בע"מ

 בארות יצק   yehonatan@orenaaa.com 054-5435408 יהונתן ליקונן 

2 

אלי  בן שטרית 
 בע"מ 

 חיפה  e.com-moti@bs 050-5252192 מוטי שבבו 

3 
אל.די.שיא הנדסה 

 בע"מ
 @dc.co.illyosi 050-9448570 יוסי אוחנה

  96הזיתים 
 גבעת שמואל

4 
באזא פרויקטים  

 בע"מ
בני 

 שימשילשוילי 
050-2637335 7@smile.net.il-Ben 

,  10בבלי חנה 
 ירושלים 

5 

שלום בוקטוס בניה 
 ויזמות בע"מ

 amit@buktus.co.il 050-6707779 עמית בוקטוס 
, הוד  12כינור 

 השרון 

6 
מרי חברה קבלנית  
 לעודות בניה בע"מ 

 office@mery.co.il 050-2020857 יגאל גגולה 
נחום 
, 11אהרנסלד 

 ירושלים 

7 
 מאבן הבונים בע"

ונרשם הגיע )
 איחור(ב

 מעלה עירון  habonim@hotmail.com-venE  052-4348026 נזי

8 
הרי הצפון לסלילה  

 ובניין
 050-6785493 מנסור עצמי

Hare.hatsafon.ltd@gmail.com 

Aymn.musa@gmail.com 
 נצרת

9 

 ברקאי  Omare33@gmail.com 054-8210740 עומר אגבאריה אניס לבניה בע"מ
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