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( 2017באוגוסט  15באב תשע"ז ) כ"גשלישי, ביום שהתקיימה  למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.
 

 :משתתפים
 גזברית העירייה–רוזה עללאל 

 המשנה ליועץ המשפטי -  עו"ד סופי ויטלם
 מנהלת מחלקת משק ונכסים –מיכל רוטמן 

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית 

 :נוכחים
 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש 

 
  נדון:ה
 
   – 88/2017הצעה מס'  .1

 בית ספר לחינוך מיוחד בגן חק"לעבור לתאגיד המים האזורי ת.מ.ר. תשלום דמי הקמה 
בית  אגף ההנדסה פנה בנוהל הצעת מחיר לתאגיד המים האזורי ת.מ.ר עבור דמי הקמה לחיבור

 להלן הצעת המחיר שהתקבלה:, ספר לחינוך מיוחד בגן חק"ל לתשתית מים וביוב
 כולל מע"מ.₪  159,262  - ת.מ.ר. תאגיד מים אזורי

   
תאגיד המים האזורי ההתקשרות עם אשר ועדה להנדסה ממליץ להאגף לאחר בדיקת ההצעה, 

, בעלות של בית ספר לחינוך מיוחד בגן חק"ל לתשתית מים וביוב עבור דמי הקמה לחיבור ת.מ.ר
 כולל מע"מ.₪  159,262

 
 .2518 –מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 
 

 תאגיד המים האזורי ת.מ.ר.עם הרחבת ההתקשרות   – 89/2017הצעה מס'  .2
  .                                             למבנה עמותת תפוח חיבור קו מים ראשיעבור  

אישרה תשלום מקדמה לתאגיד  24/1/2017מיום  3/2017-14מכרזים משותפים מס' ל הועדה
בעלות האצ"ל ועבור חיבור קו מים של עמותת תפוח ברחובות יצחק שדה  האזורי ת.מ.ר., המים

 כולל מע"מ. ₪  116,185של 
עלה הצורך לעדכן  ,בדיקה של אנשי התאגיד יחד עם אנשי מקצוע מטעם עמותת תפוחלאחר 

 בסכום שלסה"כ העבודה מסתכמת  ,+מע"מ₪  98,477.07בסך עבודות נוספות בשל העלות 
 מע"מ.₪ +  197,780.49

 
הרחבת ההתקשרות אשר ועדה לנדסה ממליץ להאגף הלאור האמור לעיל, ולאחר בדיקת ההצעה, 

 מע"מ.₪ +  98,477.07 העבודות הנוספות בעלות שלביצוע ., לת.מ.ר המים תאגידעם 
 

 .2026062750  - תקציבימקור 
 (2)נספח מס' 
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 ת הועדה:והמלצ

 
 
   – 88/2017הצעה מס'  .1

 בית ספר לחינוך מיוחד בגן חק"לעבור לתאגיד המים האזורי ת.מ.ר. תשלום דמי הקמה 
תאגיד המים האזורי להתקשרות עם הנדסה האגף הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 

, בעלות של בית ספר לחינוך מיוחד בגן חק"ל לתשתית מים וביוב עבור דמי הקמה לחיבור ת.מ.ר
 כולל מע"מ.₪  159,262

 
 הרחבת ההתקשרות עם תאגיד המים האזורי ת.מ.ר.   – 89/2017הצעה מס'  .2

  .                                               חיבור קו מים ראשי למבנה עמותת תפוחעבור 
תאגיד עם להרחיב ההתקשרות הנדסה האגף  הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת

 מע"מ.₪ +  98,477.07 העבודות הנוספות בעלות שלביצוע ., לת.מ.ר המים
 
 

   רוזה עללאל                              כהן גלית                                                                              
 גזברית העירייה                      מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                     

 
 
 

 ת ראש העיר:והחלט
 
 
   – 88/2017הצעה מס'  .1

 בית ספר לחינוך מיוחד בגן חק"לעבור לתאגיד המים האזורי ת.מ.ר. תשלום דמי הקמה 
בית  עבור דמי הקמה לחיבור תאגיד המים האזורי ת.מ.רלהתקשרות עם  מאשר המלצת הועדה

 כולל מע"מ.₪  159,262, בעלות של ספר לחינוך מיוחד בגן חק"ל לתשתית מים וביוב
 

 הרחבת ההתקשרות עם תאגיד המים האזורי ת.מ.ר.   – 89/2017הצעה מס'  .2
  .                                               חיבור קו מים ראשי למבנה עמותת תפוחעבור 

 העבודות הנוספותביצוע ., לת.מ.ר תאגיד המיםלהרחיב ההתקשרות עם  מאשר המלצת הועדה
 מע"מ.₪ +  98,477.07 בעלות של

 
 
 

 

 מיכאל וידל          
 רמלה ראש העיר                 
 רמלה,


