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 (, 2020ינואר  21תש"ף )  בטבת 'כד שלישי יוםבהתקיימה ש ועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת 

 רמלה.  1, ויצמן , בבניין העירייה ע"ש זינגר ז"לע"ש אפריאט ז"לת בחדר ישיבו
 

                                                                         משתתפים:
    גזברית העירייה                                         -  רוזה עללאל

                                   משנה ליועמ"ש  - סופי ויטלםעו"ד 
                       מנהלת מחלקת משק ונכסיםס.  - אבי דיל 

                             כלכלן אגף הנדסה  - עוז בן שלוש רו"ח 
 מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון 

 

  הנדון:

במקיף  עבור שינויים בתכנוןהגדלת שכ"ט לחברת נ. מלצר י. אפריל אדריכלים  - 2020/51הצעה מס'  .1
 הערבי

אישרה התקשרות עם חברת  נ. מלצר י. אפריל אדריכלים עבור  13.7.2015מיום  44/2015-14ועדת הצעות פטורות מס' 
 ₪  6,588,000מע"מ )לפי אומדן של א כולל ל₪  359,046תכנון תוספת אגף במקיף ערבי בעלות של 

 (.5.54%בשיעור שכ"ט 
 מע"מ.לא כולל  ₪  120,663אישרה הגדלת שכ"ט לחברה ע"ס  9.5.2018מיום  19/2018-14עדת הצעות פטורות מס' ו

יתוח לחניון לכביש מתוכנן וכן עדכון תכנון עבודות הפהגישה  לאור שינויים שיש לבצע בעדכון התכנון של חיבור כביש
 לא כולל מע"מ. ₪  33,000ושאים אלו הינו בהתאם לתקציב המופחת. עלות שכ"ט עבור עדכון תכנון של נ

 .42.8% סה"כ ההגדלות בחוזה הינן בשיעור
 כלכלן אגף ההנדסה משיב שכן. הינו חלק מתכנון בית הספר?האם עדכון התכנון המדובר   -  לשאלת הועדה
 האם יש תקציב בתב"ר? כלכלן אגף ההנדסה משיב כן.   -לשאלת הועדה 

 עבור  ההגדלה הראשונה הייתה בגין  השטח הבנוי וההגדלה המבוקשת כעת הינה  כלכלן אגף הנדסה מבהיר כי
 דות הפיתוח וחיבור כביש גישה לחניון. עדכון תכנון שנובע משינוי עבו

  
 מע"מ.לא כולל  ₪  33,000חברת נ. מלצר י. אפריל אדריכלים ע"ס של   הגדלת שכ"טאגף הנדסה ממליץ לאשר את 

2026932950 -תקציבי מקור          

 
( 1)נספח מס'   

 

 המלצות הועדה :

 הגדלת שכ"ט לחברת נ. מלצר י. אפריל אדריכלים עבור שינויים בתכנון - 2020/51הצעה מס'  .1

ההגדלה הראשונה הייתה בגין  השטח הסבר כלכלן אגף ההנדסה ולנוכח העובדה כי לאחר עיון בבקשה ובנספחים, 

  ניון, כעת הינה  עבור עדכון תכנון שנובע משינוי עבודות הפיתוח וחיבור כביש גישה לחהבנוי וההגדלה המבוקשת 

חברת נ. מלצר י. אפריל של  הגדלת שכ"טאת הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  
 לא כולל מע"מ. ₪  33,000אדריכלים ע"ס 

 

 

 רונן עזריה                רוזה עללאל                            

 מנכ"ל העירייה              העירייה גזברית                            
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 : החלטות ראש העיר

 

 הגדלת שכ"ט לחברת נ. מלצר י. אפריל אדריכלים עבור שינויים בתכנון - 2020/21הצעה מס'  .1

 מע"מ.א כולל ל₪  33,000אפריל אדריכלים ע"ס חברת נ. מלצר י. של  הגדלת שכ"ט מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 

 

 מיכאל וידל

 ראש העיר

 רמלה       


