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בחדר  (2018 בספטמבר  03אלול תשע"ח ) שני כג' שהתקיימה ביום  למכרזים משותפיםהועדה מישיבת 

 רמלה . 1הישיבות ע"ש אפריאט בבניין העירייה ברחוב  ויצמן 
 

 חים:    נוכ                                                                                משתתפים: 
 לן אגף הנדסה כלכ -עוז בן שלוש    נכ"ל העירייה                                                   מ  -רונן עזריה

 קצין רכב  -בי דילא                                               גזברית העירייה      -עללאל רוזה 
 משנה ליועמ"ש  -סופי ויטלםעו"ד 

 נהלת  מחלקת משק ונכסיםמ  -מיכל רוטמן  
 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 

 

 הנדון:
 

עם חברת א. מדז'ר דרך משכ"ל עבור העתקת תשתיות  הגדלת חוזה  -106/2018הצעה מס'  .1

 ביאליק -בזק בכיכר ברחובות הרצוג

מדז'ר . אאישרה התקשרות עם חברת   29.01.2018מיום   4/2018-14' מס משותפים מכרזים ועדת

כולל מע"מ ועמלת ₪  5,679,487באמצעות  משכ"ל עבור עבודות פיתוח ותשתיות ברחבי העיר ע"ס 

 משכ"ל.

הגדלת חוזה עם חברת א. מדז'ר  אישרה 06.06.2018מיום  20/2018-14' מס משותפים מכרזים ועדת

 (. 7%שכ"ל )כולל מע"מ ועמלת מ₪  1,062,036.52יק ע"ס ביאל -עבור בניית כיכר ברחובות הרצוג

כולל מע"מ ועמלת ₪  81,023.27בסך של כעת נדרש לבצע עבודות להעתקת תשתיות של בזק בכיכר 

 משכ"ל.

 ) כולל הגדלה מבוקשת(.  22.9%ות בחוזה זה נאמדות בשיעור הערה:  סך ההגדל   **

  באמצעות משכ"ל עבור העתקת  אגף הנדסה ממליץ להגדיל את החוזה עם חברת א. מדז'ר       

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪  81,023.27תשתיות בזק בכיכר ברחובות ביאליק והרצוג ע"ס        

 ₪( 100,000 -) יתרה 2026972950 -סעיף תקציבי

 ( 1)נספח מס'                                                                          

 :המלצות הועדה
 

עם חברת א. מדז'ר דרך משכ"ל עבור העתקת תשתיות  הגדלת חוזה  -106/2018הצעה מס'  .1

 ביאליק -בזק בכיכר ברחובות הרצוג

חברת א. להגדיל את החוזה עם אגף הנדסה  וממליצה בפני ראש העיר הועדה מאשרת המלצת 

ג ע"ס מדז'ר באמצעות משכ"ל עבור העתקת תשתיות בזק בכיכר ברחובות ביאליק והרצו

 משכ"ל. כולל מע"מ ועמלת ₪  81,023.27

 ** הועדה מאשרת את ההתקשרות בכפוף לאישור משכ"ל עבור ההגדלה הנוספת. 

 רונן עזריה                                                            עללאל רוזה                                     
 נכ"ל העירייהמ              גזברית העירייה                                                                             
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 :החלטות ראש העיר

 

עם חברת א. מדז'ר דרך משכ"ל עבור העתקת תשתיות  הגדלת חוזה  -106/2018הצעה מס'  .1

 ביאליק -בזק בכיכר ברחובות הרצוג

באמצעות משכ"ל עבור העתקת תשתיות בזק בכיכר  חברת א. מדז'רהחוזה עם  ת לגדה מאשר

 משכ"ל. כולל מע"מ ועמלת ₪  81,023.27ברחובות ביאליק והרצוג ע"ס 

 

 יכאל וידלמ                                                                                                               
 ראש העיר                                     

 רמלה


