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 28דצמבר 2010

פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ המניי מס'  65מיו 28.12.2010
נוכחי :דוד יוס ,עופר בוזי ,יובל דוידובי ,אברה בורוכוב ,שלו ימי ,סבח יוס,
ננה ח.
חסרי :ליאת שוחט ,חנ בנימינוב ,עו"ד עוזי אהרו ,יחזקאל שקד ,אפי גוטמ ,טל
אשכנזי ,שאול סאל ,עו"ד יעקב נחו.
משתתפי :רמי ב סעדו ,מזל זרחיה ,בנצי אזאצ'י ,דוד חמאני.
על סדר היו:
אישור המלצת ועדת מכרזי להתקשרות בחוזה לרכישת משאית בפטור ממכרז באמצעות
משא ומת ,לאחר קבלת הצעה יחידה במכרז.

)הישיבה נפתחה בשעה (18:35
חמאני דוד ! הודעה לפרוטוקול
בהזמנה לישיבה זו נפלה טעות סופר .נרש בטעות ,,הזמנה לישיבת מועצה מ המניי
ביו  ."28.12.2010ישיבה זו הינה לא מ המניי .כידוע ישיבות מ המניי מתקיימות

בימי שלישי בראשית כל חודש.
אישור המלצת ועדת מכרזי להתקשרות בחוזה לרכישת משאית בפטור ממכרז
באמצעות משא ומת ,לאחר קבלת הצעה יחידה במכרז
חמאני דוד:
העירייה פרסמה מכרז פומבי לרכישת משאית רישיו ב' עבור מחלקת שפ"ע.
חוברת המכרז נשלחה ג בדואר אלקטרוני ל)  4יבואני ,המייצגי  5יצרניות.
התקבלה הצעה אחת מחברת "פלדטראק סוכנויות בע"מ" יבואנית איווקו.
המציעה צירפה ערבות בנקאית כנדרש ,אול לא צירפה כל מסמ +ואישור שנדרשו במכרז,
כמו אישורי ניהול ספרי וניכוי מס ,עוסק מורשה ,רישו ברש החברות ,מורשי חתימה
וכו'.
ההצעה עומדת על ס +של  - 226,200לפני מע"מ.
היועצת המשפטית לעירייה ,עו"ד שלומית שפינדל ,הודיעה לפרוטוקול ישיבת הועדה ,כי
ועדת המכרזי ,ככלל ,לא מקבלת הצעה א היתה זו הצעה יחידה שהוגשה ובכל מקרה ג
בהצעה זו לא הוגשו כל מסמכי המכרז כנדרש.
ועדת המכרזי המליצה שלא לקבל את ההצעה בשל היותה הצעה יחידה ולא צורפו
מסמכי ולבקש ממועצת העיר רשות להתקשר בחוזה ללא מכרז ,באמצעות ניהול משא
ומת ,מאחר ובנסיבות העניי עריכת מכרז לא תביא תועלת.

רמי ב סעדו:
נדרשת חוו"ד יועמ"ש בכתב ,שתוגש בטר ההחלטה.
חמאני דוד:
התקבלה חווות דעת בכתב מהיועצת המשפטית והיא תצור לפרוטוקול כחלק בלתי
נפרד ממנו.
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ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :דוד יוס ,עופר בוזי ,יובל דוידובי ,אברה בורוכוב ,שלו ימי ,סבח יוס.
נגד :ננה ח.
החלטה :ההצעה התקבלה.
)הישיבה ננעלה בשעה (18:39

דוד חמאני
מתא פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

דוד יוס%
ראש העירייה

