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עלותשם פרוייקט

         635,816השלמת מדרכות בקרית האמנים

         195,022עבודות נוספות בחטיבת גולני

830,838סה"כ

      3,412,618סכום החוזה

24.3%אחוז הגדלה

 
 באוקטובר 31) חתשע" בחשון י"א, שלישיביום שהתקיימה  למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 ( בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.2017
 
 
 
 
 
 
 
 
  נדון:ה
 
  עם א. מדז'ר הנדסה בע"מ סכום ההתקשרותהגדלת  – 2017101/הצעה מס'  .1

 .                        , באמצעות משכ"לעבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העירעבור 
התקשרות עם הקבלן א.  אישרה 30.8.2017מיום  31/2017-14מכרזים משותפים מס' ל הועדה

 בעלות שלעבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר  לביצוע ,משכ"ל באמצעות ,מדז'ר הנדסה בע"מ
בזמן  2.46%, והנחה נוספת בשיעור של 9%ועמלת משכ"ל בשיעור של  כולל מע"מ ₪ 3,412,618

 תעודת החיוב.
 

 כמפורט להלן: להגדיל את החוזה עם הקבלןמאחר ונדרש לבצע עבודות נוספות נדרש 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

א. מדז'ר הנדסה החוזה עם הקבלן  לאחר בדיקת ההצעה, אגף ההנדסה ממליץ לועדה להגדיל
המהווים כולל מע"מ,  ₪ 830,838 באמצעות משכ"ל, לביצוע העבודה הנוספת בעלות של בע"מ

 2.46%, הנחה נוספת בשיעור של 9%עמלת משכ"ל בשיעור של , דל החוזה המקוריומג 24.3%
 בזמן תעודת החיוב.

 

 2024582750 השלמת מדרכות בקרית האמנים - תקציבי מקור
 2026062758    עבודות נוספות בחטיבת גולני              

 
 (1)נספח מס' 

 
 
 

 :משתתפים
 גזברית העירייה–רוזה עללאל 

 יועץ המשפטימשנה ל – סופי ויטלם עו"ד 
 מנהלת מח' משק ונכסים סגן –  אבי דיל

 ומנהל מנהלת אגף מזכירות -כהן גלית 

 נוכחים:
 אגף ההנדסה –עוז בן שלוש 
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 המלצת הועדה:

 
 
  עם א. מדז'ר הנדסה בע"מ סכום ההתקשרותהגדלת  – 2017101/הצעה מס'  .1

 .                        , באמצעות משכ"לי העירעבודות פיתוח ותשתיות ברחבעבור 
לאור האמור לעיל ולאחר שהובהר כי ההגדלה הנדרשת היא להשלמת עבודות אשר הקבלן החל 
בביצוען ובשטח נמצא הצורך להשלימן, ומאחר ועפ"י הסכם ההתקשרות לא מדובר בהגדלה מעל 

עם  הסכם ההתקשרות אגף ההנדסה להגדיל, הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת 25%
 ₪ 830,838 באמצעות משכ"ל, לביצוע העבודה הנוספת בעלות של א. מדז'ר הנדסה בע"מהקבלן 

, הנחה נוספת 9%עמלת משכ"ל בשיעור של , דל החוזה המקוריומג 24.3%המהווים כולל מע"מ, 
 בזמן תעודת החיוב. 2.46%בשיעור של 

 
 
 
   רוזה עללאל                              ית                                                              כהן גל                

 גזברית העירייה                      מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                     
 
 
 
 

 החלטת ראש העיר:
 
  עם א. מדז'ר הנדסה בע"מ סכום ההתקשרותהגדלת  – 17/20101הצעה מס'  .1

 .                        , באמצעות משכ"לעבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העירעבור 
לאחר שהובהר כי ההגדלה הנדרשת היא להשלמת עבודות אשר הקבלן החל בביצוען ובשטח 

מאשר , 25%בהגדלה מעל נמצא הצורך להשלימן, ומאחר ועפ"י הסכם ההתקשרות לא מדובר 
באמצעות משכ"ל,  א. מדז'ר הנדסה בע"מעם הקבלן  המלצת הועדה להגדיל הסכם ההתקשרות

דל החוזה ומג 24.3%המהווים כולל מע"מ,  ₪ 830,838 לביצוע העבודה הנוספת בעלות של
 בזמן תעודת החיוב. 2.46%, הנחה נוספת בשיעור של 9%עמלת משכ"ל בשיעור של , המקורי

 
 
 
 
 

 מיכאל וידל          
 רמלה ראש העיר                 

 
 רמלה,

 
 
 


