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 14-23/2016פרטיכל  מכרזים משותפים 
 

 (העירייה ע"ש 2016מאי  09שני א' אייר תשע"ו ) יוםשהתקיימה  ישיבת הועדה מכרזים משותפים

 פנחס זינגר ז"ל.  

 משתתפים:                                                          

 מנכ"לית העירייה –איילת כהן                                                           

 גזבר -עלאלל רוזה                                                           

 מחלקה משפטית  –עו"ד שרון בן יקר                                                            

 מנהל מחלקת משק ונכסים   –שי אדרת                                                           

 מחלקת רכש –מיכל רוטמן                                                           

 כלכלן אגף הנדסה  –אמרה סהלו                                                           

 אגף הנדסה –יגאל שפושניקוב                                                           

 כלכלן אגף חינוך ונוער –אלי קטשווילי                                                           

 ע/מנכ"ל  –עו"ד רעות שדה                                                           

 

 הנדון:     

 

 גדלת הסכם ביצוע עבודות בית כנסת קריית האומניםה - 46/2016הצעה מס'  .1

 

 מש"ח 1.3על צו התחלת עבודה מוגבל ע"ס  1.12.2013, חתמה העירייה בתאריך 14/08בהסתמך על מכרז 

 .401לבינוי בית כנסת בקרית האומנים, מגרש 

 מע"מ. 18%כולל  3,060,806סך סכום הביצוע הכולל עמד על 

 ינוי בית הכנסת, הוחלט על הפסקת ביצוע בינוי בית הכנסת.בעקבות חוסר בתקציב להמשך ב

 )עבור כשנה וחצי(, חתמה העירייה על הסרת הגבלת הצו והמשך ביצוע עבודות בינוי  15.7.2015בתאריך 

 בית הכנסת עד למלא הסכום הכולל.

  לאור האמור, הוגשה רשימת עבודות נוספות מטעם הקבלן בגין התארגנות מחדש לביצוע המשך

 הפרויקט.

 כונסה ישיבה באגף הנדסה בהשתתפות מנהל הפרויקט, מר אבי פירקס, לצורך בדיקת רשימת העבודות 

 הנוספות שהגיש הקבלן להתארגנות מחדש.

 מנהל הפרויקט, בחן את דרישות הקבלן ונתן המלצתו לאישור רשימת עבודות נוספות לצורך התארגנות 

 מצ"ב סיכום פגישת התיאום שבוצעה. –מע"מ ₪ +  243,474ס מחדש ע"

 מע"מ.₪ +  243,474אגף הנדסה מאמץ את חוות דעת מנהל הפרויקט לאשר תוספת עבודות ע"ס 

 מע"מ.₪ +  243,474לשאלת הועדה יגאל מבהיר כי,אגף ההנדסה אישרו את הסכום המבוקש ע"ס 

 )מצ"ב טבלה מפרטת(.

 2249 -מקור תקציבי 
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 ( 1ח מס' )נספ

 המלצות הועדה: 

 

 הגדלת הסכם ביצוע עבודות בית כנסת קריית האומנים - 46/2016הצעה מס'  .1

 תוספת עבודותהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר  

 מע"מ.₪ +  243,474ע"ס  

 

 

 

 איילת כהן                          עו"ד רעות שדה                                                     

 ע/מנכ"ל                                                                       מנכ"לית העירייה                

 

 

 

 החלטות  ראש העירייה:

  

 

 הגדלת הסכם ביצוע עבודות בית כנסת קריית האומנים - 46/2016הצעה מס'  .1

 מע"מ.₪ +  243,474ות ע"ס תוספת עבודמאשר   

 

 

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                                   2016רמלה, מאי    

                                           

 ראש העירייה                                                                                                                     

 


