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 14-47/2016פרטיכל  מכרזים משותפים    

 

 (העירייה 2016ספטמבר  29 (חמישי כ"ו אלול תשע"ו יוםשהתקיימה  ישיבת הועדה מכרזים משותפים

 פנחס זינגר. ע"ש

 משתתפים:

 גזברית העירייה-עלאלל רוזה  

 ס/יועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם 

 כלכלן אגף הנדסה –אמרה סהלו 

 מ"מ מהנדס העיר –בצ'ייק זאנה סולו

 ע/מנכ"ל –עו"ד רעות שדה 

 

 הנדון: 

 

 עבודות תשתיות חשמל בפיתוח  מתחם אולם ספורט ובית הכנסת  – 112/2016הצעה מס'  .1

 בקרית האומנים 

 

 אושרה  הצעת המחיר 5.1.16מיום  2/2016הצעה  1/2016-14וועדת מכרזים משותפים מס' 

 לביצוע העבודות לפרויקט הנ"ל. כולל מע"מ,₪  718,550הקבלן עמי את יגאל ע"ס של 

 עם התחלת העבודה, התברר כי בחלק מסוים מסעיפי העבודה נדרש לעשות עדכון כתוצאה

 משינויי תכנון, ובהתאם לדרישות הבטיחות והנחיות של חברת החשמל.

 עקב השינוי נדרש לנושא החלפת סוגי הכבלים לכבלים חסיני אש.

 :לסעיפים להלן הסבר השינויים

 הופיעו בצו המקורי. –סעיפים ישנים שהוחלפו בסעיפים חדשים  .1

, 09.001.0500, 09.001.0320, 08.037.0760, 08.034.0130, 08.034.0100, 08.032.0095: סעיפים

09.001.0510 ,09.001.0810 ,09.001.1330 ,09.001.1370 ,99.001.0001 ,99.001.0002 

 ₪  241,610 –סה"כ עלות 

 ים חדשים שהתווספו ואינם מופעים בצו המקורי.סעיפ .2

, 09.01.0640, 09.01.0240, 08.037.0800, 08.031.0350, 08.034.0120, 08.032.0090: סעיפים

09.01.1550 ,10.01.1410 ,10.01.1420 ,10.01.1470 ,09.01.0200 

 ₪  229,452 –סה"כ עלות 

 הקיימת. צפי היקף עלויות הביצוע צפוי לעמוד במסגרת ההזמנה .3
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 כל הליך עדכון התוכניות והתאמת העבודה ) כולל אישור העבודה(, תואם מול  גורמי

 העירייה לפני ובמהלך הביצוע. 

שינויים שנעשו הינם בהתאם לתנאי ההסכם ומבוססים על מחירי החוזה בין העירייה לקבלן, וכוללים את הנחת הקבלן, 

 הנחת היקף והתייקרות.

 .עמי את יגאלאגף הנדסה ממליץ לאשר את השינויים הנ"ל עם הקבלן 

 

 ( 1)נספח מס' 

 

 המלצות הועדה:

 

 עבודות תשתיות חשמל בפיתוח  מתחם אולם ספורט ובית הכנסת  – 112/2016הצעה מס'  .1

 בקרית האומנים 

 הוועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר  השינויים     

 עמי את יגאל.עם קבלן      

      

 

 עו"ד רעות שדה                                                                   עלאלל רוזה   

 ע/מנכ"ל                                                                     גזברית העירייה       

 

 

 החלטות  ראש העירייה:

 עבודות תשתיות חשמל בפיתוח  מתחם אולם ספורט ובית הכנסת  – 112/2016הצעה מס'  .1

 בקרית האומנים 

 עמי את יגאל.מאשר השינויים   עם קבלן      

 

 

 

 

              יואל לביא                                                                                                     2016רמלה, ספטמבר   

 ראש העירייה                                                                                                  

 


