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 התקיימה יום רביעי  ז' ניסן  תש"ףש  ZOOMאמצעות אפליקציית ב-ועדת רכש ובלאי ) הצעות פטורות ( מישיבת  

 (2020באפריל   01) 
 

 משתתפים:                                                                                       
מנכ"ל העירייה   -רונן עזריה   

                                                         גזברית העירייה  - רוזה עללאל 
יועמ"שמשנה ל   -סופי ויטלם  עו"ד  

כלכלן אגף ההנדסה -רו"ח עוז בן שלוש   
מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן   

מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון   

 
  בהנחיית מנכ"ל העירייהבשל התפשטות נגיף הקורונה והעובדה כי הרשות המקומית עובדת במתכונת  חירום,   הערה :**   

נה , ועדות רכש ובלאי ) הצעות פטורות מחובת מכרז, מכרזים משותפים ( תתקיימ והסכמת כלל חברי הועדה                      

 , זאת בהסכמת כל חברי הועדה. ZOOM באמצעות אפליקציית                      
                                            
                                                                                       

 

  הנדון:

 
  ר תכנון בי"ס יסודיהגדלת חוזה עם חברת נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ עבו  - 89/2020הצעה מס'  .1

  בנאות שמיר 414כיתות במגרש  24 

חברת דוד נופר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ אישרה התקשרות עם 12.7.2018מיום  41-27/2018ועדת הצעות פטורות מס'   

לא כולל מע"מ.   18,000,000בהתבסס על אומדן של  5%לפי אחוז שכ"ט ₪  900,000ע"ס    

לא כולל מע"מ )עבור בית הספר   19,685,550חתימת חוזה עם זכיין משכ"ל ) מחמיד תאופיק ( עבור בניית בית הספר הינה בסך   

החישוב להלן :  לפי ומתכניי ערים בע"מ  לחברת דוד נופר אדריכלים  בלבד( ובהתאמה לכך יש לעדכן את שכ"ט ולאשר הגדלה   

לא כולל מע"מ. ₪  ..0.00 984,277  -(   5% *19,685,550שכ"ט לפי חוזה קבלן )  

לא כולל מע"מ.₪  900,000 -חוזה קיים  

לא כולל מע"מ. 84,277₪  -הגדלה נדרשת   

לא כולל מע"מ.₪   84,277 דוד נופר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ ע"סחברת אגף הנדסה ממליץ לאשר הגדלת החוזה עם   

2806 -מקור  תקציבי  

  

( 1'  ) נספח מס  
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 ות הועדה :המלצ

 

 
  ר תכנון בי"ס יסודיהגדלת חוזה עם חברת נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ עבו  - 89/2020הצעה מס'  .1

  בנאות שמיר 414כיתות במגרש  24 

ים, קבלת הסבר מכלכלן אגף ההנדסה ולאור העובדה כי ההגדלה המבוקשת עומדת בשיעור של לאחר עיון בבקשה ובנספח

דוד נופר אדריכלים חברת הגדלת החוזה עם הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר  ,   0.94%

 לא כולל מע"מ.₪   84,277 ומתכנני ערים בע"מ ע"ס

 

 

 
 

 ונן עזריה ר        רוזה עללאל                                                                               
 נכ"ל העירייה  מ         גזברית  העירייה                                                                               

 
 
 
 
 

 החלטות ראש העיר:
 
 

  ר תכנון בי"ס יסודיהגדלת חוזה עם חברת נופר דוד אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ עבו  - 89/2020הצעה מס'  .1
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 לא כולל מע"מ.₪   84,277 דוד נופר אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ ע"סחברת הגדלת החוזה עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 
 
 
 
 
 
 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 


