
 ע"ו אלול תש" טרביעי יו�     
 2010 אוגוסט 25               

 5.8.20102מיו�  94' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ� המניי� מס

ד "עו, אפי גוטמ�, יובל דוידובי�, עופר בוזי, סבח יוס� ,שלו� ימי�, דוד יוס� :נוכחי�
 . טל אשכנזי, יעקב נחו�

ליאת , ננה ח�, חנ� בינימינוב, ד עוזי אהרו�"עו, יחזקאל שקד, אברה� בורוכוב :חסרי�
 . שאול סאל�, שוחט

 . חמאני דוד, רמי ב� סעדו�  :משתתפי�

   :על סדר היו�

 .לניהול משא ומת� בפטור ממכרז לקבלת הסעות תלמידי�אישור 

 )18:11הישבה נפתחה בשעה (

 :ראש העירייה

 .מעופר בוזי להציג את הנושאמבקש 

 :עופר בוזי

קביעת זוכי� על סדר היו� .  התקיימה ישיבה של וועדת מכרזי��22.8.2010 ביו� ראשו
או עובדי הוראה למוסדות חינו* / שירותי הסעות תלמידי� ו( 5/2010' מכרז פומבי מסב

 .רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות

 .אשר בהתא� לתנאי המכרז הינ� למעשה מחירי� מרביי�,  במכרז נקבעו מחירי אמד�

, החליטה לפסול הצעות למסלולי הסעות ,ל"בפתיחת ישיבתה הנ, זי�וועדת המכר
אשר להערכת הוועדה חריגות הגבוהות הללו , מד�ו ממחירי הא30%במחירי� העולי� על 

אינ� סבירות וא� תתקבלנה יגדילו את הוצאות העירייה באופ� משמעותי ויגרמו חריגה 
 .בתקציב

הבסיסית להשתתפות משרד החינו* בהוצאות העלות ,  במכרז3.5בהתא� לסעי� יצוי� כי 
מכא� תוספת העלות מעל לאומד� תחול במלואה , לא תעלה על מחירי האומד�, ההסעות

 .על העירייה 

להימנע מפסילה גורפת של מסלולי הסעות כדי ל בקשה "שני הוועדה בהחלטתה הנמצד 
יצוע  לבות�כהיערב ולמנוע שיבושי� לא להקשות על התארגנות העירייה והקבלני�

 .שתחל בעוד מספר ימי�, ההסעות בפתיחת שנת הלימודי�

המצורפת , ד שלומית שפינדל"עו, מונחת לפניכ� חוות דעת היועצת המשפטית לעירייה
 .לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו
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מבקש לאשר ניהול משא ומת� לקבלת הצעות מחירי� בפטור ממכרז למסלולי הסעות 
 30%בשל היות� גבוהות מעל , כאמור, צוע� נפסלו על ידי וועדת מכרזי�שההצעות לבי

י חוות דעת היועצת המשפטית ובהתא� לסמכות המועצה לפי סעי� "זאת עפ. מהאומד�
 .1987 (ח "התשמ, )מכרזי�(לתקנות העיריות ) ח(22

מבקש לאשר לכלול במשא ומת� קבלת הצעות למסלולי הסעות תלמידי� של , כמו כ�
 לאחר פרסו� צור* בה� נוצראשר לגבי חלק� , קת חינו* והסעות של מחלקת רווחהמחל

הכל בכפו� לחוות דעת היועצת המשפטית . המכרז וחלק� לא נכללו בטעות במכרז
 .1987 (ח "התשמ, )מכרזי�(ובהתא� לתקנות העיריות 

 .לא נפסלו בשל פג� בערבות הבנקאיתהמשא ומת� יתקיי� ע� קבלני� ש

 ?מי בעד

 . פה אחד:בעד

 הצעות מחירי� בפטור לקבלתבפטור ממכרז המועצה מאשרת ניהול משא ומת�  :החלטה
 .כמבוקש, ממכרז למסלולי ההסעות

)18:19הישיבה ננעלה (  

    

 דוד יוס# דוד חמאני
 ראש העירייה מתא� פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 מרכז ישיבות המועצה
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 ע"תש, באלול'   יד
         2010,   באוגוסט24                   

 
 
 

 :לכבוד
 ראש העיר

 חברי מועצת העיר 
 ,.נ.ג.א
   

 א" הסעות תלמידי� למוסדות חינו( לשנת תשע)20105/' מכרז פומבי מס: הנדו�
                                                 

י� להגיש כי א, נקבע בתנאי המכרז שפרסמה העירייה, בהתא� להנחיות משרד החינו* .1
מובהר במכרז כי א� תוצע . הצעות מחיר העולות על מחירי המקסימו� שפורטו במכרז

אלא עד למחיר , משרד החינו* לא יאשר השתתפותו, הצעה הגבוהה ממחיר המקסימו�
 .המקסימו�

 
 .חלק גדול מההצעות שהוגשו למכרז לא עמדו בתנאי האמור וה� חרגו ממחירי המקסימו� .2

 

 30% (כי הצעות הגבוהות ב, 2010 באוגוסט 22ליטה בישיבתה מיו� ועדת המכרזי� הח .3
היא תגרו� , יש לפסול אות� מאחר והחריגה אינה סבירה, ומעלה ממחיר המקסימו�

וחובה על העירייה לנסות ולהוזיל עלויות , מעבר ליכולתה, לעירייה הוצאות גבוהות מאד
 .אלו

 

בהתא� לסמכותה לפי סעי� , כרזי�החליטה ועדת המ, לאחר פסילת ההצעות האמורות .4
כי אי� טע� בעריכת מכרז חוזר והיא , 1987(ח"התשמ, )מכרזי�(לתקנות העיריות ) ח(22

 .ממליצה למועצה שלא לפרס� מכרז חוזר אלא להתקשר בחוזה ללא מכרז
 

א� יינת� אישור . המלצת ועדת המכרזי� מובאת לאישור חברי המועצה ברוב חברי� .5
מ ע� כל הקבלני� שעמדו "תתבקש המועצה לאשר ניהול מו, מורההמועצה להמלצה הא

 . לצור( בחירת ההצעות הזולות ביותר,בתנאי הס# של המכרז
 
 
 
 

 ,כבוד רבב
 

 ד"עו, שלומית שפינדל           
 יועצת משפטית לעירייה 


