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 14-36/2016פרטיכל  מכרזים משותפים 

 (העירייה2016אוגוסט  08שני ד' אב תשע"ו) יוםשהתקיימה   ישיבת הועדה מכרזים משותפים

 פנחס זינגר ז"ל. ע"ש

 

 :משתתפים

 מנכ"לית העירייה -איילת כהן

 גזברית העירייה-עללאל רוזה  

 ס/יועמ"ש –עו"ד סופי וטילם 

 מהנדס/ס -זאנה סולובצ'ייק

 מנהל משק ונכסים –שי אדרת 

 מנהלת מחלקת רכש –מיכל רוטמן 

 מחלקת הרווחה –זהבה סלומון 

 אגף הנדסה –אמרה סהלו 

 ע/מנכ"ל –עו"ד רעות שדה 

 

 הנדון:

 

 החלפת קו ביוב במרכז להתמכרויות – 93/2016הצעה מס'  .1

 ך המיידילהתמכרויות  קיים קו ביוב ישן שקרס וגורם לסתימות, יש הצורבמרכז 

 מטר וכולל החלפת בריכות חדשות. 38להחלפת הקו , הקו באורך 

 מחלקת אחזקה פנתה לתאגיד המים לקבלת החלפת קו הביוב, להלן ההצעה:

 כולל מע"מ .₪  45,229 –תאגיד ת.מ.ר 

 תאגיד ת.מ.ר .מחלקת אחזקה ומחלקת הרווחה ממליצות לאשר ההתקשרות עם 

 ₪ . 9,542 - ₪1841000840 ,  35,686 – 2025522750 -מקור תקציבי

 ( 1)נספח מס' 

 

 ביצוע התקנת מעלית בבית ספר שחקים -עדכון  - 94/2016הצעה מס'  .2

 

 אושרה התקשרות עם 81/2016, הצעה מס' 31/2016-14בפרטיכל מכרזים משותפים מס' 

 ם.כזכיין מסגרת של קרן רמלה, עבור ביצוע התקנת מעלית בבי"ס שחקי רוני רוחםהקבלן 

 פיקוח ע"י העירייה. 3%בניכוי ₪  234,721הסכום שאושר בוועדה עמד ע"ס 

 לאחר מכן נקבע כי הפיקוח יהיה ע"י קרן רמלה )באמצעות מגינית פרויקטים(.

 ₪ 7,042 –התוספת הנדרשת בגין הפיקוח הינה 

 תקורת 5.5%כולל מע"מ בתוספת ₪  241,762 -אגף הנדסה מבקש לעדכן את הסכום ל 

 פיקוח. 3%+ הקרן 

 2555 -מקור תקציבי 
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 ( 2)נספח מס' 

 

 

 ביצוע התקנת מעלית בבית ספר עידנים -עדכון   - 93/2016הצעה מס'  .3

 אושרה התקשרות עם 82/2016, הצעה מס' 31/2016-14בפרטיכל מכרזים משותפים מס' 

 נים.כזכיין מסגרת של קרן רמלה, עבור ביצוע התקנת מעלית בבי"ס עיד רוני רוחםהקבלן 

 פיקוח ע"י העירייה. 3%בניכוי ₪  231,791הסכום שאושר בוועדה עמד ע"ס 

 לאחר מכן נקבע כי הפיקוח יהיה ע"י קרן רמלה )באמצעות מגינית פרויקטים(.

 ₪ 6,954התוספת הנדרשת בגין הפיקוח הינה 

 תקורת 5.5%כולל מע"מ בתוספת ₪  238,745 –אגף הנדסה מבקש לעדכן את הסכום ל 

 פיקוח. 3%הקרן + 

 . 2554  -מקור תקציבי 

 ( 3)נספח מס' 

 

 המלצות הועדה:

 

 החלפת קו ביוב במרכז להתמכרויות – 93/2016הצעה מס'  .1

 הועדה מאשרת  המלצת מחלקת אחזקה ומחלקת הרווחה  וממליצה בפני ראש העירייה לאשר

 תאגיד ת.מ.ר .ההתקשרות עם 

 

 

 התקנת מעלית בבית ספר שחקיםביצוע  -עדכון  - 94/2016הצעה מס'  .2

 הועדה מאשרת  המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר עדכון סכום

 רוני רוחם.ההתקשרות  עם הקבלן 

 

 

 ביצוע התקנת מעלית בבית ספר עידנים -עדכון   - 93/2016הצעה מס'  .3

 סכוםהועדה מאשרת  המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר עדכון 

 רוני רוחם.ההתקשרות  עם הקבלן 

 

 

 עו"ד רעות שדה                                                                   איילת כהן

 ע/מנכ"ל                                                                       מנכ"לית העירייה
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 החלטות  ראש העירייה:

 החלפת קו ביוב במרכז להתמכרויות – 93/2016הצעה מס'  .1

 תאגיד ת.מ.ר . מאשר ההתקשרות עם

 

 ביצוע התקנת מעלית בבית ספר שחקים -עדכון  - 94/2016הצעה מס'  .2

 רוני רוחם.מאשר עדכון סכום  ההתקשרות  עם הקבלן 

 

 

 

 ביצוע התקנת מעלית בבית ספר עידנים -עדכון   - 93/2016הצעה מס'  .3

 רוני רוחם.סכום  ההתקשרות  עם הקבלן מאשר עדכון 

 

 

 

 

 

 

 יואל לביא                                                                           2016רמלה, אוגוסט   

 ראש העירייה

 


