ח' תמוז תשע"א
 10יולי 2011

עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 65/11
של ישיבת מועצה שלא מן המנין

שהתקיימה ביום חמישי ,ה' תמוז התשע"א7.7.11 ,

בשעה

20:30

באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה
משתתפים

דב צור – ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,אריה כהן – סגן ראה"ע,
דוד ביטן – סגן ראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע ,רז קינסטליך – משנה
לראה"ע ,אייל מושיוב ,דורון אוזן ,סורין גנות ,אלי יבלון ,שמעון טרבלסי,
ישראל דואני ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת ,אסף דעבול,

חסרים:

ודים קירפיצ'וב – מ"מ ראה"ע ,ציון כהן ,שלמה גרינברג ,שמואל ג'מיל ,דוד
ראובן ,מיכאל רייף,משה יהושע ,שלמה לוי ,שלמה כוכבי ,איתן שלום ,אפי
משה ,אסתר הבטם מקונן.

נוכחים:

פרנקו גונן – מנכ"ל העירייה ,חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,שרונה וויזל –
ס/גזבר העירייה ,איתמר לוי – ראש מינהל איכות הסביבה ,טובה סער –
מזכירת מועצת העירייה ,עו"ד אחיקם שוסטר  -יועץ משפטי לעירייה ,עו"ד
אייל קוצ'ינסקי – יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה21:00 :

על סדר היום:

סיכום הצעות מחיר לביצוע עבודות איסוף ופינוי ערימות
של פסולת גזם וגרוטאות
למשך שלושה חודשים
דברי הסבר:
ההסכם עם הקבלן לפינוי גזם הסתיים בטרם נערך הזוכה במכרז  20/11לתחילת ביצוע
העבודות לפינוי גזם.
מאחר וההסכם עם הקבלן המבצע את העבודות כעת לא הוארך ,סרב הקבלן להמשיך ולבצע
את העבודות בתנאי ההסכם הקיים.
לפיכך ונוכח הצורך החיוני באספקה רציפה של השירות הנ"ל ,פנה המינהל לאיכות הסביבה ל-
 9קבלנים בבקשה לקבל הצעות לאספקת השירותים למשך שלושה חודשים.
מצ"ב ריכוז הצעות המחיר שהתקבלו ע"י המינהל לאיכות הסביבה והמלצת מינהל איכות
הסביבה בהתאם לתוצאות ההליך.
לאור האמור מתבקשת המועצה לאשר התקשרות עם הקבלן "חן המקום" מכוח הליך הצעות
מחיר ,בהיות הצעתו הזולה ביותר במסגרת ההליך.
מ"מ ראה"ע ויו"ר ועדת המכרזים – מר מוטי עג'מי עידכן חברי המועצה –
ההסכם עם הקבלן לפינוי גזם הסתיים בטרם נערך הזוכה במכרז  20/11לתחילת ביצוע
העבודות לפינוי גזם.
מאחר וההסכם עם הקבלן המבצע את העבודות כעת לא הוארך ,סרב הקבלן להמשיך ולבצע
את העבודות בתנאי ההסכם הקיים.
לפיכך ונוכח הצורך החיוני באספקה רציפה של השירות הנ"ל ,פנה המינהל לאיכות הסביבה ל-
 9קבלנים בבקשה לקבל הצעות לאספקת השירותים למשך שלושה חודשים.
לקראת ישיבת ועדת המכרזים התקבלה הצעת מחיר נוספת ע"י אן ארוד ושצורפה לה ערבות
בנקאית מס'  934 – 127700 / 59 – 30 – 0831 – 0003 / 8ע"ס  ₪ 150,000ע"ש אן ארוד 2005
בע"מ שסכום הצעתו היתה  ₪ 402,000לחודש לא כולל מע"מ עבור  10מנופים והיתה ההצעה
הזולה ביותר.
החברה מתחייבת להתחיל בעבודה החל מיום א' – .10.7.11
לפיכך מבקש מחברי המועצה לאשר את הצעת חב' אן ארוד  2005בע"מ שסכום הצעתו
היתה  ₪ 402,000לחודש לא כולל מע"מ עבור  10מנופים והיתה ההצעה הזולה ביותר.

התנהל דיון במהלכו ביקשה חברת המועצה – הגב' ליאל אבן זוהר בן דוד לקיים במינהל
איכות הסביבה בדיקה מקיפה לבירור הסיבה לאי הארכת המכרז בזמן.
ראה"ע – מר דב צור – קיים נוהל מפורט בנושא הארכת מכרזים .,גם הוא אינו מבין מה
השתבש ובכל מקרה בדיקה מקיפה תיערך עד תום.
העמיד להצבעה אישור המלצת ועדת המכרזים בדבר אישור הצעת חב' אן ארוד  2005בע"מ
שסכום הצעתו היתה  ₪ 402,000לחודש ,לא כולל מע"מ ,עבור  10מנופים והיתה ההצעה
הזולה ביותר
להלן ההצבעה:
בעד8 -
נגד/ -
)ה"ה ליאל אבן זוהר בן דוד ויפעת מאירוביץ יפת(
נמנע2 -
מאשרים )ברוב קולות( הצעת חב' אן ארוד  2005בע"מ שסכום הצעתו
מחליטים:
היתה  ₪ 402,000לחודש לא כולל מע"מ עבור  10מנופים והיתה
ההצעה הזולה ביותר
חברת המועצה – הגב' ליאל אבן זוהר בן דוד נימקה הימנעותה.
ראה"ע מר דב צור ביקש אישור חברי המועצה להעלאת נושא נוסף על סדר יום המועצה
הארכת צו תפיסה למגרש ברחוב הקוקיה  33לצורך חניה
עפ"י חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים( התשמ"ז 1987 -
המועצה מתבקשת לאשר הארכת צו חניה זמני עפ"י חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי
במגרשים ריקים( התשמ"ז – .1987
מדובר במגרש ברחוב הקוקיה  ,33גוש  6287חלקה  ,289בשטח של  3,896מ"ר.
הצו ל 5 -שנים.
העירייה סללה במקום מגרש חניה המשרת יפה את הדיירים בסביבה והינו חיוני ביותר,
לפיכך מבוקש לחדש הצו ל 5 -שנים נוספות.

לקראת הישיבה הופץ לעיון החברים עותק פרוטוקול שימוע מתאריך .7.7.11
לאור התנגדות חבר המועצה – מר אסף דעבול הסיר ראה"ע – את הבקשה להעלאת נושא
נוסף על סדר היום והודיע על סגירת ישיבה.
הנושא יועלה לישיבת מועצה שלא מן המנין שתתקיים בשבוע הבא.

הישיבה הסתיימה בשעה 21:22

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

