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 14-29/2016פרטיכל  מכרזים משותפים 

 (העירייה2016יוני  27שני כ"א סיון תשע"ו) יום שהתקיימה ישיבת הועדה מכרזים משותפים

 פנחס זינגר ז"ל. ע"ש

 משתתפים:

 מנכ"לית העירייה–איילת כהן 

 ס/יועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם 

 ס/גזבר –שגיא רוזנבלט 

 קת משק ונכסיםמנהל מחל –שי אדרת 

 מנהל מחלקת מחשוב –משה מורדוך 

 מנהל מחלקת חשמל  –אלון שמש 

 מנהלת מחלקת הרווחה –אילנה שנבל 

 כלכלן אגף הנדסה –אמרה סהלו 

 אגף הנדסה –יגאל שפושניקוב 

 קרן רמלה –עו"ד יואב הלוי חמדי 

 ע/מנכ"ל –עו"ד רעות שדה 

 הנדון:

 

לאחר ביטול הזכייה  ביצוע חידוש מגרשי טניס במרכז הטניס רמלהה לעבודת הצעה לקביעת זוכ – 64/2016הצעה מס'  .1

 טיב העבודה . בגין סירוב הקבלן למתן אחריות על 12/4/2016של מאיר כהן מיום 

 (בגין פיקוח ע"י העירייה 3%)לאחר ניקוי להלן הצעות מחיר שהתקבלו

 ₪ 279,920מע"מ  17%סך הצעה כולל  -רוני רוחם  (1

 ₪ 279,144מע"מ  17%סך הצעה כולל  –אר בע"מ -יצ (2

 לא הגיש הצעה –מאיר כהן קבלנות כללית  (3

 אר בע"מ לביצוע-אגף הנדסה ממליץ לאשר את הצעת המחיר והתקשרות עם חברת יצ

 העבודה כזכיין מסגרת של קרן רמלה.

 הרשות אינה מאשרת התקשרות זו עד להבהרת יועמ"ש של קרן רמלה לגבי דרישה ביטוחית

 ת עמידה בדרישה בטיחותית .ואפשרו

 

 2464  -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 

 

 בהקמת אגף חדש בבית ספר דרור –הגדלת עבודות פיתוח  - 65/2016הצעה מס'  .2

 עיריית רמלה, חתמה הסכם עם משכ"ל לביצוע בית ספר דרור.

 כולל מע"מ לעבודות פיתוח ותשתיות.₪  642,858בחוזה הקבלן )מצ"ב( משוריין 

 וע תכנית פיתוח חלקית שהוגדרה עם הרחבת דרך גישה וחנייה נדרש )עפ"י חישוב הקבלן(לביצ

 כולל מע"מ.₪  839,017

 ₪ 200,000 -סה"כ הגדלה נדרשת כולל מע"מ כ
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 בהתאם לתוכנית הפיתוח המוגדרת. אגף הנדסה מבקש לאשר את הגדלת הקצב לעבודות הפיתוח

 משכ"ל .עם באר הנדסה אזרחית בע"מ באמצעות 

 מסכום החוזה )ע"ס 4.8%כולל מע"מ מהווה תוספת בשיעור של ₪  200,000ההגדלה בסך של 

 (.כולל מע"מ₪  4,185,928

 מסכום כלל ההתקשרות . -----הסכום מהווה 

 2485 -מקור תקציבי 

 ( 2)נספח מס' 

 

 המלצות הועדה:

 רמלהביצוע חידוש מגרשי טניס במרכז הטניס  – 64/2016.   הצעה מס' 1

 הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם

 אר בע"מ לביצוע העבודה כזכיין מסגרת של קרן רמלה.-חברת יצ

 

 בהקמת אגף חדש בבית ספר דרור –הגדלת עבודות פיתוח  - 65/2016.  הצעה מס' 2

 לאשר הגדלת ההתקשרות הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה

 עם באר הנדסה אזרחית בע"מ באמצעות משכ"ל .

 

 

 

 עו"ד רעות שדה                                                                   איילת כהן

 ע/מנכ"ל                                                                       מנכ"לית העירייה

 

 

 ת  ראש העירייה:החלטו

 ביצוע חידוש מגרשי טניס במרכז הטניס רמלה – 64/2016.   הצעה מס' 1

 לא מאושר עד שלא תתקבל חו"ד משפטית של הקרן והשלמת כלל המסמכים ממאיר כהן.

 

 בהקמת אגף חדש בבית ספר דרור –הגדלת עבודות פיתוח  - 65/2016.  הצעה מס' 2

 סה אזרחית בע"מ באמצעות משכ"ל .עם באר הנד מאשר הגדלת ההתקשרות 

 

 

 יואל לביא                                                                                2016רמלה, יוני    

 ראש העירייה


