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פרטיכל ישיבת מועצה העיר מן המניין מס'  19מיום שלישי .4.5.2010
משתתפים:

 ראש העירמר מאיר כהן
 מ"מ ראש העירמר אלי ברונשטיין
 סגנית ראש העירגב' מרינט וקנין
 סגן ראש העירמר יהושע אמסלם
גב' מירי בן יקר זגורי  -חבר מועצה
 חבר מועצהמר יחיאל צרוייה
 חבר מועצהמר יוסי פרץ
 חבר מועצהמר אבנר מוסאי
 חבר מועצהמר אלברט לוי
 חבר מועצהמר ניסים חמו
 חבר מועצהמר אלי סגרון
 חבר מועצהמר ניסים פרץ

נוכחים:

 ר .מנהל כללי – מזכיר העירמר שוקי קליין
עו"ד מנחם בן-טובים  -יועץ משפטי
 ר .מנהל כספי – גזברמר שמעון מזוז
 מהנדס העירמר אבי היקלי
 מבקר העירייהמר יוסי לוי

סדר היום
.1

אישור מועצה להתקשרות עם קבלן לבניית מרכז לגיל הרך ללא מכרז.
(מצ"ב חוות דעת יועץ משפטי).
עו"ד מנחם בן טובים  :מונחת לפניכם חוות דעת לגבי השאלה האם העירייה
רשאית להתקשר עם קבלן ללא מכרז לבניית מרכז לגיל הרך בהתאם לנסיבות
הבאות:העירייה פרסמה מכרז פומבי לביצוע עבודות בניית מרכז לגיל הרך
בתאריך . 9/12/09למכרז צורף אומדן ,למכרז הוגשו שתי הצעות שהנמוכה שבהן
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הייתה גבוהה מהאומדן בכ  1,2מיליון  , ₪בשל העדר תקציב המליצה ועדת
מכרזים על ביטול המכרז ,ראש העיר קיבל את ההמלצה לביטול המכרז.
העירייה החליטה לפרסם מכרז נוסף ,נעשו שינויים במפרט הטכני כך שהונמכו
הסטנדרטים שנתבקשו במכרז הראשון וזאת על מנת שהעירייה תוכל לעמוד בתקציב
העומד לרשותה ,לא הוגשה שום הצעה למכרז.
בהתאם לסעיף ( 22ח) לתקנות העירייה רשאית העירייה להתקשר בחוזה ללא מכרז
לאחר שמועצת העירייה החליטה על כך ברוב חבריה ולאחר שבנסיבות העניין
עריכת מכרז לא תביא תועלת ,להדגיש אין העירייה רשאית להתקשר בסכום שעולה
על ההצעה הנמוכה שהוגשה במכרז הראשון.
מר אבי היקלי :הסיבה להפרש הגבוה בין האומדן להצעה של הקבלן במכרז נובע בשל
העלייה הגבוהה במחירי הברזל.
מר מאיר כהן -מי בעד להתקשר עם קבלן לבניית מרכז לגיל הרך ללא מכרז .בהתאם
לחוות דעת היועץ המשפטי.
בעד11 -
נמנע1 -
החלטה מס'  - 83מאשרים להתקשר עם קבלן לבניית מרכז לגיל הרך ללא מכרז,
בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי.
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אישור פרוטוקול הועדה להקצאת נכסים מס'  19מיום 2.5.2010
מר מאיר כהן:

מי בעד?
בעד – פה אחד.

החלטה מס'  - 84מאשרים פרוטוקול הועדה להקצאת נכסים מס' 19
מיום 2.5.2010
.3

הרחבת הסכם עם חברת אופק לפידות שמבצעת סקר נכסים בעיר ,ההרחבה
תהיה בהוספת פריט להסכם שענייניו סריקת תיקי הבניה ,הוספת הפריט להסכם
לא תעלה על  25%מהוצאות העירייה.
מר מאיר כהן :מי בעד הרחבת הסכם עם חברת אופק לפידות שמבצעת סקר
נכסים בעיר ,ההרחבה תהיה בהוספת פריט להסכם שענייניו
סריקת תיקי הבניה ,הוספת הפריט להסכם לא תעלה על 25%
מהוצאות העירייה ?
בעד – פה אחד.

2

החלטה מס' - 85מאשרים הרחבת הסכם עם חברת אופק לפידות שמבצעת
סקר נכסים בעיר ,ההרחבה תהיה בהוספת פריט להסכם
שעניינו סריקת תיקי הבניה ,הוספת הפריט להסכם לא תעלה
על  25%מהוצאות העירייה.
.
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אישור תבר"ים
מר מאיר כהן :להלן רשימת תבר"ים.

תבר"ים
תב"ר  - 168פיתוח מרכז רפואי ע"ס  ₪ 900,000שינוי מקור ממשרד לפיתוח
הנגב למשרד הבריאות ושינוי מהות לפיתוח והצטיידות.
הגדלת תב"ר  – 168פיתוח והצטיידות מרכז רפואי ע"ס  ₪ 450,000משרד הבריאות.
תבר"ים חדשים
 – 182פיתוח והצטיידות מרכז רפואי ע"ס . ₪ 450,000
 - 183הקמת מתקני ספורט –  - ₪ 100,000משרד התרבות והספורט.
תבר"ים תוכנית פיתוח  – 2010משרד הפנים
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197

₪ 100,000

מחסני העירייה עבודות פיתוח
שיפוץ השירותים באגף ההנדסה בבנין העירייה ופתרון
₪ 70,000
לבעיות עשן
₪ 70,000
מטשינג למעגל תנועה ברח' אלנקווה
₪ 150,000
שידרוג מגרשי משחקים בעיר
₪ 150,000
שידרוג גינון בעיר
₪ 250,000
שידרוג כבישים
₪ 50,000
החלפת עמודי תאורה
₪ 300,000
רכישת  3רכבים לאגף
₪ 180,000
שיפוץ מקלטים
בניית קירות תומכים בי"ס רתמים+קיר בגן ילדים שכ' יוספטל ₪ 100,000
₪ 50,000
במה נגררת
₪ 50,000
שיפוץ הארכיב
₪ 100,000
רכישת מכולות אשפה ואשפטונים ומיכלי אשפה
₪ 482,000
שיפוץ בנין העירייה
--------------₪ 2,102,000
סה"כ
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מר מאיר כהן :מי בעד התבר"ים ?
בעד – פה אחד
החלטה מס'  – 86רשימת תבר"ים מאושרת.

______________
מאיר כהן
ראש העיר

_________________
קליין שוקי
ר .מנהל כללי
מזכיר העיר
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