
  ב"כסלו תשע' י לישי שיום 
  2011 דצמבר 6  

  6.12.2011 מיום 99' פרוטוקול מועצה מן המניין מס

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

 ,טל אשכנזי, ד עוזי אהרון"עו, ד ליאת שוחט"עו, יחזקאל שקד, ננה חן, אפי גוטמן  :חסרים
  . חנן בנימינוב, שאול סאלם, סבח יוסף

  . חמאני דוד, מזל זרחיה  :משתתפים

  :על סדר היום

 ".יובלים"ס "הוספת מורשת חתימה בחשבונות בנק בי .1

 .אישור לפתיחת חשבון בנק לניהול משק המים .2

 .מ לרכישת מכבשים ודחסני קרטון וקבלת אישור המועצה להתקשרות"דווח לגבי מו .3

 .יכות בעמותות ספורטאישור תבחינים לתמ .4

  עדכון רשימת קבלנים וספקים למכרזי זוטא .5

  )18:35הישיבה נפתחה בשעה (

  "יובלים"ס " הוספת מורשת חתימה בחשבונות בנק בי- 1' סעיף מס

  :ראש העירייה

סוניה ' את הגב, "יובלים"ס "מבקש לאשר הוספת מורשת חתימה בחשבונות הבנקים של בי
  . םעובדת בית ספר יובלי, סעדה

  ?מי בעד

  .   פה אחד:בעד

   .מאושר: החלטה

   אישור לפתיחת חשבון בנק לניהול משק המים- 2' סעיף מס

  :ראש העירייה

  .מבקש לאשר פתיחת חשבון בבנק הפועלים סניף אור יהודה לניהול משק המים

  :מזל זרחיה

 על ידי נדרשנו. אנו צריכים לפתוח חשבון לצורך ניהול הכנסות ממשק המים באופן עצמאי
בהמשך לאישור , משרד הפנים לפתוח חשבון עצמאי להפקדת ההכנסות וכך אנו פועלים

  . המועצה נפתח חשבון לניהול משק המים

  ?מי בעד

  .   פה אחד:בעד

  .  מאושר  :החלטה
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מ לרכישת מכבשים ודחסני קרטון וקבלת אישור המועצה " דווח לגבי מו- 3' סעיף מס
  להתקשרות

  :ראש העירייה

  .ש מדוד חמאני להציג את הנושאמבק

  :חמאני דוד

מונח בפניכם דוח סיכום של ועדת משא ומתן לרכישת מכבשים ודחסני קרטון למחזור 
  . בהתאם להחלטת המועצה, בפטור ממכרז

  . כפי שמונח לפניכם,  לפרוטוקולמצורףהסיכום 

בחוזה ללא  החליטה לאשר התקשרות 20.11.2011 מיום 97' מועצת העירייה בישיבתה מס
 דחסני 3 - מכבשי קרטון ו3לרכישה אספקה והצבה של , באמצעות ניהול משא ומתן, מכרז

  .קרטון

צבי ,  חברת המועצה-ד ליאת שוחט"עו,  סגן ראש העירייה-עופר בוזי : צוות המשא ומתן
נפגשו עם נציגי ,  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה- מנהל התברואה וחמאני דוד –שמואלי 

תעשיות זיטמן איכות , מ"קבוצת אלון בע, מ"מפעלי מיחזור בע. מ.מ.ק: ה ספקיםשלוש
  .דרישות העירייה הוצגו בפניהם והתקבלו הצעות משלושתם. מ"הסביבה בע

תעשיות זיטמן . הדומים או זהים במפרטיהם, ההצעות התייחסו למכבשי ודחסני קרטון
פקה והצבה של מכבשים לא כולל סככה ויציקת הגישה הצעה לאסמ "איכות הסביבה בע

  .כי אינם מוכנים לעסוק בכך, רצפת בטון

שלושת . בבקשה להגיש לה הצעות זולות יותר, העירייה פנתה שנית לשלושת הספקים
  .כי הם  עומדים בהצעותיהם ללא שינוי, הספקים השיבו טלפונית

פות לביצוע יציקת רצפת בטון צוות המשא ומתן בחן את ההצעות והחליט לקבל הצעות נוס
ובמידה והצעת זיטמן בתוספת ההצעות לרצפת הבטון ולסככה בהשוואה להצעות , וסככה

  . תהיה זולה להמליץ למועצה לקבל אותה, וקבוצת אלון. מ.מ.ק

לקבלת , שאיתו קשורה העירייה במסגרת מכרז, נעשתה פנייה למסגריות ולקבלן בניין
  .קת רצפת בטוןהצעות  מחירים לסככה וליצי

צוות המשא ומתן בחן את ההצעות והמליץ למועצה לקבל את הצעת תעשיות זיטמן איכות 
  .מ לגבי דחסני קרטון"הסביבה בע

  :ראש העירייה

  ?בהמלצת צוות המשא ומתן, מי בעד להתקשר עם חברת זיטמן

  .   פה אחד:בעד

  . מאושר: החלטה

   ספורט אישור תבחינים לתמיכות בעמותות- 4' סעיף מס

מבקש לאשר תבחינים למתן תמיכות כספיות לעמותות , ל משרד הפנים"בהתאם לחוזר מנכ
  .2012ספורט לשנת 

 ומצורפים  נשלחו לחברי המועצהחוות הדעת של היועצת המשפטית לאישורםהתבחינים 
  . לפרוטוקול כחלק בלתי נפרד ממנו

  )י נכנס לישיבה'בנצי אזאצ(

  :ראש העירייה

  ?התבחיניםמי בעד אישור 

  .  פה אחד:בעד

   .מאושר: החלטה
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  עדכון רשימת קבלנים וספקים למכרזי זוטא - 5' סעיף מס

 לפנקס הקבלנים והספקים  מנהלי פרויקטים בתחום בינוי ופיתוח6הוספת מבקש לאשר 
  . של העירייההרשאים להשתתף במכרזי זוטא

  :חמאני דוד

  .מ" הנדסה בעיעקב ניצן, איל ניצן-גוני הנדסה 

  .מ" מהנדסים בעמשה רייפר

  .טיראן זמיר.  ניהולן פרויקטים– ארטיר

  .אדי זלינגר.  מ"הנדסה בניה ותשתיות בע. א.י.ש-פרו

  .מ" בעניהול פיקוח וייעוץ, קרקם

  .מ" מדפיס ניהול פרוייקטים בע-אפרתי

  :ראש העירייה

  ?מי בעד

  . פה אחד: בעד

  . מאושר: החלטה

  

  )18:45הישיבה ננעלה בשעה (

        
  דוד יוסף  דוד חמאני

  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
   מרכז ישיבות המועצה


