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ש ( בחדר הישיבות ע"2019באפריל  10ה' ניסן תשע"ט ) רביעי יום  התקיימהש ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(מישיבת 

 אפריאט ז"ל, בבית העירייה ע"ש זינגר ז"ל. 
 

                                                                    :משתתפים
                               גזברית העירייהס.   - שגיא רוזנבלט

 שנה ליועמ"ש                              מ  -עו"ד סופי ויטלם 
 מנהלת מחלקת משק ונכסים     -מיכל רוטמן 

 גף ההנדסהכלכלן א  -רו"ח עוז בן שלוש 
 מזכירות העירייה   -עו"ד שלי ביטון 

 
 הנדון:

 

ינוי פסולת לטובת תחילת עבודות פ -הגדלת חוזה עם חברת פ.הרשקוביץ הנדסה אזרחית בע"מ    - 2019/41הצעה מס' . 1

 מים ביוב וחשמל של בי"ס חנ"מ בגן חק"ל

לטובת  זרחית בע"מחברת פ. הרשוקביץ הנדסה אאישרה התקשרות עם  13.09.2018מיום  6/2018-14 מס'  ועדת מכרזים

  מע"מ.לא כולל  ₪  5,168,042ע"ס השלמת בניית בי"ס לחנ"מ בגן חק"ל 

 . עבודות פיתוחלא כולל מע"מ לטובת ₪  1,485,000לא כולל מע"מ(, הוקצב סכום של ₪  5,168,042מתוך הסכום לעיל ) 

הגדלת  החוזה בשיעור של אגף ההנדסה מבקש לאשר הצורך הדחוף בסיום בניית בית הספר ובסלילת כביש גישה, בשל 

לא ₪  400,000"מ ע"ס  עם חברת פ. הרשקוביץ הנדסה אזרחית בעלא כולל מע"מ(  ₪  5,168,042) מהסכום של  7.74%

  הטמנה באתר מורשה.  פינוי פסולת החוסמת את המעבר לבית הספר לרבותלטובת כולל מע"מ 

 
 הספק.  התוספת בנספח להסכם המקורי שנחתם עם  יש לעגן את  הערה :

 
  2518 -תקציבי מקור 

 ( 1)נספח מס' 
 
 
 

 המלצות הועדה:
 
 
 פינוי פסולת לטובת תחילת עבודות -ע"מ  בהגדלת חוזה עם חברת פ.הרשקוביץ הנדסה אזרחית   - 41/2019הצעה מס' . 1

 מים ביוב וחשמל של בי"ס חנ"מ בגן חק"ל

התוספת המבוקשת הינה בשיעור של  וכן נוכח העובדה כיבהתחשב בצורך הדחוף בפתיחת בית הספר ובנסיבות כפי שפורטו 

חוזה בשיעור של לאשר הגדלת  המאשרת המלצת אגף ההנדסה וממליצה בפני ראש העיר הועדה  מהסכום הכולל, 7.74%

לא ₪  400,000לא כולל מע"מ(  עם חברת פ. הרשקוביץ הנדסה אזרחית בע"מ ע"ס  ₪  5,168,042) מהסכום של  7.74%

  פינוי פסולת החוסמת את המעבר לבית הספר לרבות הטמנה באתר מורשה. לטובת כולל מע"מ 

 

 

 
 רונן עזריה                                            שגיא רוזנבלט                                         

 נכ"ל  העירייה מ                    העירייה                           ס. גזברית                                   
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 החלטות ראש העיר:
 
 
 פינוי פסולת לטובת תחילת עבודות -ע"מ  בהנדסה אזרחית  הגדלת חוזה עם חברת פ.הרשקוביץ  - 41/2019הצעה מס' . 1

 מים ביוב וחשמל של בי"ס חנ"מ בגן חק"ל

לא כולל מע"מ(  עם חברת פ. הרשקוביץ הנדסה ₪  5,168,042) מהסכום של  7.74%הגדלת  החוזה בשיעור של מאשר 

המעבר לבית הספר לרבות הטמנה באתר  פינוי פסולת החוסמת אתלטובת לא כולל מע"מ ₪  400,000אזרחית בע"מ ע"ס  

  מורשה. 

 

 
 
 
 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 
 אש העירר                                                                                                                  

 רמלה 
 
 


