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 . (2019 באפריל14)  שע"טת ראשון ט' ניסן  יום  התקיימהש טלפונית - ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(מישיבת 

 
                                                                    :משתתפים

                               גזברית העירייה - רוזה עללאל
 שנה ליועמ"ש                              מ  -עו"ד סופי ויטלם 

 מנהלת מחלקת משק ונכסים     -מיכל רוטמן 
 כלכלן אגף ההנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 

 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
                                                                        

 
 הנדון:

 

 העתקת קווי מקורות בשכונת נאות שמיר   - 2019/39הצעה מס' . 1
 כולל מע"מ.₪  6,170,380חברת מקורות העבירו אומדן לביצוע העתקת קווי מקורות בשכונת נאות שמיר שנאמד ע"ס 

 חברת מקורות ו/או מישהו מטעמם. הביצוע יתבצע ע"י

 כולל מע"מ.₪  6,170,380חברת מקורות ע"ס אגף הנדסה ממליץ לאשר את האומדן של 

 ₪(. 287,062,119)יתרה  2731 -סעיף תקציבי

 ( 1 )נספח מס'
 
 
 חפירות הצלה במתחם הידידות   - 2019/40הצעה מס' . 2
 צורך לבצע לפיכך ישנו ו (48חלקה :  5804במתחם הידידות ) גוש :  עקבות בדיקה של רשות העתיקות נמצא כי יש עתיקותב

 חפירות הצלה במתחם ולכן נדרש להפסיק את עבודות הפיתוח עד לסיום חפירות ההצלה.

 כולל מע"מ.  ₪ 106,000לות חפירות ההצלה הינה ע

 כולל מע"מ.  ₪ 106,000רשות העתיקות ע"ס ע"י  ה אגף הנדסה ממליץ לאשר את חפירות ההצל

 ₪(. 158,373)יתרה  2689 -סעיף תקציבי

 
 

 המלצות הועדה : 
 
 
 העתקת קווי מקורות בשכונת נאות שמיר   - 2019/36הצעה מס' . 1
 חברת מקורות ע"סוממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם  אגף ההנדסה הועדה מאשרת המלצת   

 כולל מע"מ. ₪  6,170,380 

 

 חפירות הצלה במתחם הידידות   - 2019/40הצעה מס' . 2
כולל  ₪ 106,000רשות העתיקות ע"ס  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה 

 מ. מע"

 

 ונן עזריהר                                                                  רוזה עללאל                                         
 נכ"ל  העירייה מ                            העירייה                           גזברית                                       
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 החלטות ראש העיר:

 
 העתקת קווי מקורות בשכונת נאות שמיר   - 2019/36הצעה מס' . 1
 כולל מע"מ. ₪  6,170,380  חברת מקורות ע"סמאשר ההתקשרות עם   

 

 חפירות הצלה במתחם הידידות   - 2019/40הצעה מס' . 2
 מ. כולל מע" ₪ 106,000רשות העתיקות ע"ס  מאשר ההתקשרות עם

 

 

 
 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                  

 רמלה 
 


