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20179/-14מס'מכרזיםמשותפיםפרוטוקול
 

פנחס  ( בבית העירייה ע"ש2017 מרץ 2' אדר תשע"ז )די, חמישביום     , שהתקיימה למכרזים משותפיםמישיבת הוועדה 

 זינגר ז"ל.

  

  נוכחים:

  מנכ"לית העירייה –איילת כהן 

  ס/יועמ"ש –עו"ד סופי ויטלם 

  מזכירות ומנהלמנהלת אגף  -כהן גלית  

  



נדון:ה



 בנייתשלבג'שלבי"סתיכוןביסטריצקילביצוע%4שלתוספתבשיעור–27/2017הצעהמס' .1

דרך קרן   ,הקבלןרונירוחם ההתקשרות עםאישרה  24.1.2017מיום , 3/2017-14וועדת מכרזים משותפים מס'      

 6.2.2017יום מ 5/2017-14משותפים מס'  עדת מכרזיםבוויצקי. ביסטרתיכון שלב ג' בבי"ס  בניית לביצוע  ,רמלה

 המדד.התייקרות להצעת המחיר עקב עדכון הועדה אישרה 

 

 לאור לוח הזמנים הצפוף והצורך לסיים את העבודה עד לשנת הלימודים הקרובה, הקבלן 

  צורך לעבוד  ישבגלל דחיפות הנושא ועמידה בלוחות זמנים  יום ההצעה,מכי עברה שנה וטוען      

 .במשמרות כפולות     

 

 כולל    ₪  236,907 בסך שלשהקבלן מבקש  4%מצ"ב חישוב של קרן רמלה לתוספת של      

 מע"מ.     

 , לנושא הנידון.רמלה משפטית של קרןהיועצת הלימור סבג,  מצ"ב גם חוו"ד של עו"ד     

      

לקבלןרונירוחםדרך 4%של  אשר את תוספתה לועדאגף הנדסה ממליץ ללאור האמור לעיל,      

 .ביצוע העבודהלכולל  מע"מ,  ₪236,907קרןרמלהע"ס



.2355-תקציבימקור



 

(1)נספחמס'

 

 

 

 

 

 



 עיריית רמלה                                                                              
 אגף מזכירות ומנהל                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  

2 

 

המלצתהועדה:



בנייתשלבג'שלבי"סתיכוןלביצוע%4אישורתוספתבשיעורשל–27/2017הצעהמס' .1

ביסטריצקי

בהתבסס על חוו"ד המשפטית שניתנה ע"י עו"ד לימור סבג אשר העתקה מצ"ב, הקובעת בין היתר כי  ניתן לבצע את 

הצורך בביצוע הפרויקט בלו"ז דחוק  וזאת נוכח כולל מע"מ,  ₪236,907סךשל- 4%ההתקשרות בתוספת 

ובעבודה במשמרות ברור וגלוי לעין כל. לכך, יש להוסיף את העובדה, כי המדובר בצורך עירוני, שיש ליתן לו מענה 

, הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר המלצת אגף ההנדסה מעת מתן ההצעה חלף פז"מ של כשנה מיידי, וכי

ירוחםלביצועהעבודהדרךקרןרמלה.לקבלןרונ4%לאשרתוספתשל

סנקציות העונשיות שיחולו על ל , תוך הדגשהבאמצעות הקרן ,הקבלן המבצע על התחייבותחתימת בכפוף להאישור  

 הקבלן במידה ולא יעמוד בהתחייבויותיו.

 

 

 

איילתכהןכהןגלית              

העירייהמנכליתמנהלתאגףמזכירותומנהל

 





החלטתראשהעירייה:



לביצועבנייתשלבג'שלבי"סתיכון%4אישורתוספתבשיעורשל–27/2017הצעהמס' .1

יביסטריצק

לקבלןרונירוחםלביצועהעבודהדרךכולל מע"מ, ₪236,907סךשל-4%לתוספתשלמאשר המלצת הועדה 

 .קרןרמלה

סנקציות העונשיות שיחולו על ל , תוך הדגשהבאמצעות הקרן ,הקבלן המבצע על התחייבותהאישור בכפוף לחתימת 

 הקבלן במידה ולא יעמוד בהתחייבויותיו.









יואללביא

ראשהעירייה



רמלה,

 


