
  עיריית רמלה
                                                                                             העירייה                                                                                                       מזכירות  

                                       

 14-8201/27פרוטוקול מכרזים משותפים מס' 

2 
 

 
( בחדר הישיבות 2020פברואר  18) כ"ג שבט תש"פ, ביום שלישי למכרזים משותפיםישיבת הועדה 

 רמלה . 1ע"ש אפריאט בבניין העירייה ברחוב  ויצמן 
 

 :נוכחים                                                                :משתתפים
  סגן מהנדס העיר  –זברית העירייה                                   יגאל שפושניקוב ג  -עללאל רוזה

 כלכלן אגף הנדסה –שנה ליועמ"ש                             עוז בן שלוש מ  -עו"ד סופי ויטלם
 מזכירות העירייה –נהלת מח' משק ונכסים                      חגית משה מ -מיכל רוטמן

 
 הנדון:

 
 עבודות פיתוח למגרש שחב"ק - 2018/68הצעה מס'  .1

 ₪  1,377,090 ס"ע סגרתמ בהסכם התקשרות אישרה 2-2018-14' מס משותפים מכרזים פרוטוקול   

 .ל"משכ דרך מ"בע לפיתוח חברה לקטיבי חברת עם   

 ₪  954,025 של במגרש שחב"ק בעלות פיתוח עבודות זה חוזה במסגרת לבצע מעוניין הנדסה אגף   

 וכעת יש להשלים סכום של ₪  600,000, כאשר יצאה הזמנה ע"ס 7% ל"משכ ועמלת מ"מע כולל   

 ₪. 365,546היתרה שנותרה בחוזה הינה ₪.  354,025   

 ₪ . 365,546היתרה ₪  1,377,090מתוך מסגרת שאושרה על סך ₪  954,025מבוקש אישור של *    

  2026592750 -מקור תקציבי   
 ( 1)נספח מס' 

 

 גדלת חוזה עם חברת אחים סלטי הנדסה בע"מ דרך משכ"לה - 69/2018הצעה מס'  .2

    אישרה התקשרות עם חברת אחים סלטי הנדסה בע"מ דרך  20/2018-14וועדת מכרזים משותפים     
 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל( ותיכון ₪  403,843משכ"ל עבור אספקת מבנים יבילים לבי"ס האמנים )    
 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל(. ₪  302,992איתן )    
 שינויים במבנים היבילים לפי הפירוט הבא: אגף הנדסה ביקש מחברת אחים סלטי לבצע    
 מ ועמלת משכ"ל. "מע כולל ₪ 15,904   מבנים 4 – אמנים ס"בי .1    
 מ ועמלת משכ"ל."מע כולל ₪ 63,334      מבנים 3 – איתן ב"בי .2    

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪  79,238סה"כ    
 אחים סלטי הנדסה בע"מ דרך משכ"לחברת אגף הנדסה ממליץ לאשר את הגדלת החוזה עם    
 ש"ח כולל מע"מ ועמלת משכ"ל. 79,238ע"ס    

 מסכום כלל ההסכם. 25% -* ההגדלה מאושרת ע"י משכ"ל ומהווה פחות מ
 .₪ 15,904-בי"ס האמנים - 2694 -תקציבימקור    

  ₪ 63,334-תיכון איתן - 2723   
 ( 2)נספח מס' 
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 המלצות הועדה:

 בודות פיתוח למגרש שחב"קע - 68/2018הצעה מס'  .1

  פיתוח עבודות זה חוזה במסגרת לבצעוממליצה בפני ראש העיר  הנדסה אגףהועדה מאשרת המלצת    

 .ל"משכ דרך מ"בע לפיתוח חברה לקטיבי חברתעם  במגרש שחב"ק    

 וכעת יש ₪  600,000ע"ס  , כאשר יצאה הזמנה7% ל"משכ ועמלת מ"מע כולל₪  954,025 של בעלות   

 ₪.  354,025 להשלים סכום של   

 

 גדלת חוזה עם חברת אחים סלטי הנדסה בע"מ דרך משכ"לה - 69/2018הצעה מס'  .2

 הגדלת החוזה עםצה בפני ראש העיר לאשר אגף הנדסה ממליהועדה מאשרת המלצת      

 חברת אחים הגדלת החוזה עם צה בפני ראש העיר לאשר אגף הנדסה ממליהועדה מאשרת המלצת      
 ש"ח כולל מע"מ ועמלת משכ"ל. 79,238ע"ס  סלטי הנדסה בע"מ דרך משכ"ל     

 

 ונן עזריהר       ל רוזה                                                          לאעל                    

 נכ"ל העירייהמ       גזברית העירייה                                                                   
 
 
 חלטות ראש העיר:ה
 
 בודות פיתוח למגרש שחב"קע - 68/2018הצעה מס'  .1

 לפיתוח חברה לקטיבי חברתעם  במגרש שחב"ק פיתוח עבודות זה חוזה במסגרת לבצעמאשר    

 ע"ס  , כאשר יצאה הזמנה7% ל"משכ ועמלת מ"מע כולל₪  954,025 של בעלות, ל"משכ דרך מ"בע   

 ₪.  354,025 וכעת יש להשלים סכום של₪  600,000   

 

 גדלת חוזה עם חברת אחים סלטי הנדסה בע"מ דרך משכ"לה - 69/2018הצעה מס'  .2

 הנדסה בע"מ דרך משכ"לסלטי  חברת אחיםהגדלת החוזה עם   הגדלת החוזה עםמאשר     
 ש"ח כולל מע"מ ועמלת משכ"ל. 79,238ע"ס      

 

 

 
 יכאל וידלמ

 ראש העיר

 רמלה


