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 ( 2019בפברואר  14)  תשע"ט 'ט' אדר א  חמישי יוםבשהתקיימה  טלפונית  ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים( מישיבת 

 , רמלה. 1ישיבות ע"ש אפריאט בבית העירייה,  רחוב ויצמן הבחדר 
 

                                                                              :משתתפים
 העירייה  מנכ"ל -רונן עזריה 

 יועמ"ש   -עו"ד דורון דבורי 
  זברית העירייה                                                ג -רוזה עללאל  
  מחלקת משק ונכסים תמנהל  -מיכל רוטמן 

                           כלכלן אגף ההנדסה   -רו"ח עוז בן שלוש 
                              מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

 

 מבוטל הנדון:
 

 דכון החלטהע -שכ"ט לתכנון מפורט להסדרת שכונת ג'ואריש - 2019/17הצעה מס' . 1

 ההתקשרות עם אישרה ( 235/2018) הצעה  12.07.2018יום מ  27/2018-14ועדת הצעות פטורות מחובת מכרז מס' 

. לאחר כולל מע"מ₪  2,219,400ע"ס עבור תכנון מפורט להסדרת שכונת ג'ואריש , חברת י. מלמן שירותי הנדסה בע"מ

 זית בנושא זה, הוחלט כי יש צורך בסקר היסטורי הכוללפגישה שנערכה עם החברה הזוכה ועם הנהלת העירייה בוועדה המחו

. בנוסף, הוחלט בישיבה שהתקיימה 140,400דוחות למשרד להגנת הסביבה. החברה הגישה את הצעתה לסקר ההיסטורי ע"ס 

 כולל מע"מ( יירד ולא ייכלל בשכ"ט.₪  234,000כי סעיף של סקר שדה ) 3.12.2018ב

 כולל מע"מ.₪  2,035,800 לפיכך שכ"ט של החברה יעמוד ע"ס

כולל מע"מ, ₪  2,035,800חברת י. מלמן שירותי הנדסה בע"מ ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את ההצעה המעודכנת של 

 (של ההחלטה הקודמת₪  93,600נה של סה"כ הקט₪ ,  234,000והקטנה של ₪  140,400הגדלה של )

 משרד הפנים בכפוף לאישור  2730  -תקציבי מקור 

 (1ח מס')נספ

 
 
 

 המלצות הועדה : 

 

 עדכון החלטה -שכ"ט לתכנון מפורט להסדרת שכונת ג'ואריש - 17/2019הצעה מס' . 1

 חברת י. מלמן שירותי הנדסה עם עדכון ההחלטה וממליצה בפני ראש העיר לאשר אגף הנדסה הועדה מאשרת המלצת    

 ₪ 93,600סה"כ הקטנה של ₪ ,  234,000והקטנה של ₪  140,400הגדלה של  ) כולל מע"מ₪  2,035,800בע"מ ע"ס    

 (. של ההחלטה הקודמת   

 

 רונן עזריה                                                           רוזה עללאל                                        
 נכ"ל  העירייה מ                            העירייה                           גזברית                                   

 

 

 



   

 

 

 15-2019/11מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול   
 מכרזים משותפים -עדת התקשרויות ו                                                                                                               

2 
 

 

 

 החלטות ראש העיר:

 

 עדכון החלטה -שכ"ט לתכנון מפורט להסדרת שכונת ג'ואריש - 17/2019הצעה מס' . 1

 ₪  140,400הגדלה של  ) כולל מע"מ₪  2,035,800בע"מ ע"ס  חברת י. מלמן שירותי הנדסהעם עדכון ההחלטה אשר מ   

 (. של ההחלטה הקודמת ₪ 93,600סה"כ הקטנה של ₪ ,  234,000והקטנה של    

 
 
 
 
 
 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                  

 רמלה 
 


