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 19.1.2011מיו�  68' פרוטוקול ישיבת מועצה לא מ� המניי� מס

, אפי גוטמ�, שלו� ימי�, סבח יוס�, עופר בוזי, ד נחו� יעקב"עו, דוד יוס�: נוכחי�
�   . ננה ח�, אברה� בורוכוב, יובל דוידובי

טל , שאול סאל�, יחזקאל שקד, ד עוזי אהרו�"עו, ינימינובחנ� ב,  ליאת שוחט:חסרי�
 .  אשכנזי

    . בנצי. חמאני דוד, רמי ב� סעדו�, מזל זרחיה, ד שלומית שפינדל"עו: משתתפי�

 :על סדר היו�

בדיקה , לקבלת שירותי קריאהמ "אישור להתקשרות בפטור ממכרז באמצעות מו
 .ה של מדי מי�התקנה והחלפ, שינוע, אחסנה, אספקה, לוגית

 )19:53הישיבה נפתחה בשעה (

 :ראש העירייה

, לקבלת שירותי קריאהמ "מבקש לאשר התקשרות בפטור ממכרז באמצעות מו
 .התקנה והחלפה של מדי מי�, שינוע, אחסנה, אספקה, בדיקה לוגית

, בדיקה לוגית,  מכרז שירותי קריאה– 10/2010' מכרז פומבי מסהעירייה פרסמה 
 .התקנה והחלפה של מדי מי�, שינוע, נהאחס, אספקה

 .".ר.ע.ג.מ"ו" מילג�"התקבלו שתי הצעות מהחברות 

 :כי, מבדיקת שתי ההצעות עולה

מכתב  (1' חברת מילג� לא צירפה לחוברת המכרז פרוטוקול ישיבת קבלני� מס
זהו . שאמור היה להיחת� על ידה ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, )הבהרות
מפני שג� על המסמ+ עצמו נכתב שהוא מהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז , תיפג� מהו

 .אי הגשה שלו זה כמו אי הגשה של מסמכי המכרז, ולכ�

 מדי 20,000לא עמדה בתנאי ס� של אספקת מדי מי� בכמות של ." ר.ע.ג.מ"חברת 
 ). כנדרש במכרז20,000 מדי� במקו� 17,345היא סיפקה רק (מי� בכל שנות הותק 

ועדת המכרזי� החליטה לא תמלי� על הצעה כלשהי ולהמלי� , מהסיבות שפורטו לעיל
 .בפני מועצת העירייה לאשר התקשרות בחוזה ללא מכרז באמצעות משא ומת�
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מאחר וההצעות ואומד� העירייה כבר גלויי� וידועי� למציע� לאחר פתיחת ההצעות 
לאשר  ועדת המכרזי� מלצתהממלי� לקבל את , ועריכת מכרז חדש לא תביא תועלת

 .התקשרות בחוזה ללא מכרז באמצעות משא ומת�

 .מצורפת לפרוטוקול, ד שלומית שפינדל"עו, חוות הדעת של היועצת המשפטית

 ?מי בעד

יובל , אפי גוטמ�, שלו� ימי�, סבח יוס�, עופר בוזי, ד נחו� יעקב"עו, דוד יוס� :בעד
�  .אברה� בורוכוב, דוידובי

לקבלת  תקשר בחוזה ללא מכרז באמצעות משא ומת�ה מאשרת להמועצ :החלטה
 .התקנה והחלפה של מדי מי�, שינוע, אחסנה, אספקה, בדיקה לוגית, שירותי קריאה

 .הננה ח� הודיעה בסו� הישיבה כי היא לא משתתפת בהצבע

 18:54הישיבה ננעלה בשעה (

    

 דוד יוס! דוד חמאני
  העירייהראש מתא� פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 מרכז ישיבות המועצה


