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  . ד יעקב נחום"עו, שלום ימין, אברהם בורוכוב, יוסףסבח , עופר בוזי, דוד יוסף  :נוכחים

שאול , יחזקאל שקד, ד ליאת שוחט"עו, ד עוזי אהרון"עו, חנן בנימינוב, ננה חן  :חסרים
  . טל אשכנזי, יובל דוידוביץ, אפי גוטמן, סלם

  . מזל זרחיה, רמי בן סעדון :משתתפים

   :על סדר היום

 .אישור התקשרות בפטור ממכרז להנחת קו ביוב ברחוב הבנים .1

ל משרד "י חוזר מנכ"עפ,  שכר בכירים לעוזרת סגני ראש העירייה20%אישור תשלום  .2
 .2011הפנים ינואר 

  )18:31הישיבה נפתחה בשעה (

  אישור התקשרות בפטור ממכרז להנחת קו ביוב ברחוב הבנים - 1' סעיף מס

  :ראש העירייה

 לביצוע עבודות הנחת קו ביוב ברחוב הבנים 2/2012העירייה פרסמה מכרז פומבי מספר  
  .התקבלו שלוש הצעות . באור יהודה

לא , משפטית החליטה בהתאם לחוות דעת, 2012 במרץ 28יום ישיבתה מב, ועדת המכרזים
 בתנאי ומדובשל כך לא ע  הנדרשים כל המסמכיםצירוףאי של ב, הצעותשתיים מן הלקבל 

  .הסף

 22החליטה ועדת המכרזים לפעול בהתאם לתקנה , שנותרה יחידה ,השלישיתהצעה לגבי ה
על , כללדרך , לא תמליץ הועדה,  הקובעת כי1987 -ח "התשמ, )מכרזים(לתקנות עיריות ) ו(

  .או שנותרה יחידה לדיון בפני הועדה, יתה זו ההצעה היחידה שהוגשהי ההצעה אם

 ,לא לקבל את ההצעה היחידה ,בפני המועצההחליטה ועדת המכרזים להמליץ , לפיכך
בהתאם לתקנה , באמצעות ניהול משא ומתן, לאשר התקשרות בחוזה ללא מכרזו, שנותרה

  ).מכרזים(לתקנות עיריות ) ח (22

ועדת המכרזים נוכחה כי עריכת מכרז בנושא שבנדון לא תביא תועלת וזאת בשל ומאחר 
התקשרות בפטור קש לאשר ומב, העובדה שהצעות המחיר ואומדן העירייה כבר חשופים

  .ממכרז להנחת קו ביוב ברחוב הבנים

מונחת על שולחן המועצה , ד שלומית שפינדל"עו, דעת של היועצת המשפטית לעירייהה חוות
  . לפרוטוקולורפתומצ

  ?אישור התקשרות בפטור ממכרז להנחת קו ביוב ברחוב הבניםמי בעד 

  .פה אחד :בעד

  .מאושרת התקשרות בפטור ממכרז להנחת קו ביוב ברחוב הבנים  :החלטה
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י חוזר "עפ,  שכר בכירים לעוזרת סגני ראש העירייה%20אישור תשלום   - 2' סעיף מס
  2011ל משרד הפנים ינואר "מנכ

  :ש העירייהרא

ל משרד "י חוזר מנכ"עפ,  שכר בכירים לעוזרת סגני ראש העירייה20%תשלום מבקש לאשר 
  .2011הפנים ינואר 

אני , לאחר שמנהלת משאבי אנוש פנתה לשפיצר וקיבלה את אישורו, אנה'ז' מדובר בגב
  . מבקש לאשר את הסעיף כאן

  ?מי בעד

  .פה אחד :בעד

ל "י חוזר מנכ"עפ, ירים לעוזרת סגני ראש העירייה שכר בכ20%תשלום  מאושר  :החלטה
  .2011משרד הפנים ינואר 

  )18:32 בשעה ננעלההישיבה (

        
  דוד יוסף  דוד חמאני

  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
  מרכז ישיבות המועצה


