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 14-20/2016פרטיכל  מכרזים משותפים 
 

 (העירייה ע"ש 2016אפריל  18שלישי י בניסן תשע"ו) יוםשהתקיימה  ישיבת הועדה מכרזים משותפים

 פנחס זינגר ז"ל.  

 משתתפים:  

 מנכ"לית העירייה –איילת כהן                               

 גזברית העירייה –רוזה עללאל                                                          

 ס/יועמ"ש   –עו"ד סופי ויטלם                                                  

 ס/מהנדס–זאנה סולובייצ'יק                                                            

 כלכלן אגף הנדסה –צביקה בוקשפן                                                            

 מנהל מחלקת משק ונכסים –שי אדרת                                                            

 מחלקת רכש –מיכל רוטמן                                                            

 ע/מנכ"ל                                                      –עו"ד רעות שדה                                                 

 הנדון:    

 

 מחנה פיקוד העורף  –עבודות בהקמת מחלפון קלאוזנר  -42/2016. הצעה מס' 1 

 

 חברת י.ע.ז בע"מעם , אישרה התקשרות 10/4/2013מתאריך  25/2014מכרז משותף  15/2014-14ועדת מכרזים משותפים מס' 

,לביצוע עבודות כניסה לקלאוזנר ומחנה פיקוד העורף. עבודות  מע"מ₪ +  4,681,080ע"ס  3/10  מכרזבאמצעות קרן רמלה לפי 

 הפיתוח ממומנות ע"י משרד השיכון.

מת ביצוע עבודות לצורך השל 19.3%המהווים הגדלה של  מע"מ₪ +  903,404 -באגף פת"ש מבקש להגדיל את היקף הזמנת העבודה 

 נוספות שלא היו ידועות בזמן הוצאת צו התחלת העבודה.

המלצת אגף פת"ש היא בהסתמך על  חוות דעת היועצת המשפטית של קרן רמלה עו"ד לימור סבג המאשרת כי בהתאם להוראות ההסכם 

 ניתן לבצע ההגדלה המבוקשת . 

 להלן פירוט העבודות:

 יקוד העורף מאחר וטרם בוצע רמזור בצומת ע"י נתיבי איילון.כניסה למחנה פ –הסדרת צומת זמני  .1

 חיבור מערכת ניקוז לפרויקט גינדי. .2

 יצירת צומת המאפשרת כניסה נוספת למתחם גינדי בנוסף לכניסה קיימת דרך רחוב אריק לביא. .3

 השלמת קטע מדרכה מול מתחם גינדי הגובל בכביש שביצע הקבלן. .4

אשר על כן מחייב את המשך הביצוע על ידו לרבות נושא אחריות  הקבלן י.ע.זעוד לאמור, ביצוע העבודות נוספות הינם בשטח עבודות 

 העבודות לטיב ביצוע הניתנות ע"י הקבלן.

קרן רמלה  עם י.ע.ז באמצעותוהמשך התקשרות  19.3% -לאור כל האמור לעיל אגף פת"ש ממליץ לאשר הגדלת היקף הזמנת עבודה ב

 לצורך ביצוע העבודה.

 2412  -מקור תקציבי 

 

 (1)נספח מס'  
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 המלצות הועדה: 

 מחנה פיקוד העורף  –עבודות בהקמת מחלפון קלאוזנר  -42/2016. הצעה מס' 1

 

 לאור כל האמור לעיל, בהסתמך על חוות דעת היועצת המשפטית של קרן רמלה עו"ד לימור סבג    

 להוראות ההסכם ניתן לבצע ההגדלה המבוקשת, הועדה מאשרת המלצתהמאשרת כי בהתאם     

 .הקבלן י.ע.זאגף פת"ש וממליצה בפני ראש העיירה לאשר הגדלת ההתקשרות עם     

 

 

 

 עו"ד רעות שדה                                                                    איילת כהן           

 "ל                                                                       מנכ"לית העירייה ע/מנכ               

 

 

 

 

 החלטות  ראש העירייה:

 מחנה פיקוד העורף  –עבודות בהקמת מחלפון קלאוזנר  -42/2016. הצעה מס' 1

 .הקבלן י.ע.זמאשר הגדלת ההתקשרות עם      

 

 

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                                   2016רמלה, אפריל   

                                           

 ייהראש העיר                                                                                                                       

 


