ט"ז חשוון תשע"ב
 13נובמבר 2011

עיריית ראשון לציון
המועצה ה14 -
לשכת מנכ"ל העירייה

קובץ החלטות מס' 75/11
של ישיבת מועצה שלא מן המנין
שהתקיימה ביום שלישי ,י"א בחשון התשע"ב8.11.11 ,

בשעה 19:30

באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור – ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,ודים קירפיצ'וב – מ"מ ראה"ע,
אריה כהן – סגן ראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע ,רז קינסטליך – משנה
לראה"ע ,ציון כהן ,אייל מושיוב ,שלמה גרינברג ,אלי יבלון ,משה יהושע,
מיכאל רייף ,ישראל דואני ,ליאל אבן זוהר בן דוד ,יפעת מאירוביץ יפת.,

חסרים:

דוד ביטן – סגן ראה"ע ,דורון אוזן ,סורין גנות ,דוד ראובן ,שמואל ג'מיל,
שמעון טרבלסי ,שלמה לוי ,שלמה כוכבי ,אפי משה ,איתן שלום ,אסף דעבול,
אסתר הבטם מקונן.,

נוכחים:

חיה ברנפלד – סמנכ"ל העירייה ,הרצל יוספיה – גזבר העירייה ,רומן גולדפיין
– מנהל אגף כבישים ,טובה סער – מזכירת מועצת העירייה ,עו"ד רועי בר -
יועץ משפטי לעירייה.

הישיבה נפתחה בשעה19:42 :

כביש מס'  431מערבה – בקשה להעביר מתקציב  2012לתקציב 2011
המועצה מתבקשת לאשר העברת תב"ר בסך של  ₪ 8,400,000להמשך כביש  431מערבה
מתקציב  2012לתקציב .2011

לקראת הישיבה צורפו לעיון החברים פרוט אומדן תקציבי  +מפה.
התנהל דיון במהלכו ביקשה חברת המועצה – הגב' ליאל אבן זוהר בן דוד:
א .שהעירייה תגיש בקשה למשרד התחבורה למימון התב"ר.
ב .במסגרת סלילת הכביש יכללו גם נת"צ וגם שביל אופניים.
ראה"ע – מר דב צור השיב ,כי הכביש המיועד הינו כביש בן נתיב אחד לכל כיוון ואין
אפשרות לשלב בו נת"צ.
באשר לשביל אופניים  -ילקח בחשבון נושא סלילת כביש אופניים.
מנהל אגף כבישים – אינג' רומן גולדפיין עידכן ,כי במסגרת רשימת בקשות למימון
משרד התחבורה בפרויקטים תחבורתיים הועברה בקשה לקבלת מימון גם לסלילת כביש
זה.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד(

תוספת לסדר יום המועצה:
מכרז מס'  – 42/11אספקת נעלי עבודה – בקשה לביטול מכרז וניהול מו"מ עם חברות
המועצה התבקשה לאשר המלצת ועדת המכרזים מישיבתה מיום  7.11.11לבטל מכרז מס'
 42/11וניהול מו"מ עם מציעים.
למכרז נגשו שני ספקים –

רינה תעשיות נעלים ,שלא עמדו בתנאי המכרז.
וורקר ,שלא עמדו בתנאי הסף במכרז.

שתי החברות נפסלו.
אנשי המקצוע פנו לועדת המכרזים בבקשה לבטל המכרז ולצאת למכרז חדש.
מאחר ומדובר בנעלי עבודה בטיחותיות ,שרכישתם נדרשת בהקדם ,הוצע לנהל מו"מ
)כולל עם חברות נוספות שלא השתתפו במכרז( ,על בסיס המפרט והתנאים שנדרשו
במכרז ,וזאת במטרה לבצע הרכישה מוקדם ככל האפשר.
התנהל דיון במהלכו עידכן היועץ המשפטי לעירייה – עו"ד רועי בר ,כי על פי הפקודה יש
צורך בהסכמת כל חברי המועצה ולא רק הסכמת חברי המועצה הנוכחים בישיבה.

לפיכך הוצע ,שחברי המועצה הנוכחים בישיבה יאשרו הבקשה לביטול המכרז וניהול מו"מ
עם מציעים.
ההחלטה תועבר לידיעת כל חברי המועצה שנעדרו מהישיבה ויערך סבב טלפוני ביניהם.
ביום חמישי 10.11.11 ,נערך סבב טלפוני בין חברי המועצה שלא נכחו בישיבה.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( ביטול מכרז  – 42/11אספקת נעלי עבודה ,וניהול
מו"מ עם חברות שונות

הישיבה הסתיימה בשעה 20:01 :

טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

י"ב חשון תשע"ב
 09נובמבר 2011

להלן קיטוע החלטת מועצה שלא מן המנין מס'  75/11מתאריך :8.11.11
כביש מס'  431מערבה – בקשה להעביר מתקציב  2012לתקציב 2011
המועצה מתבקשת לאשר העברת תב"ר בסך של  ₪ 8,400,000להמשך כביש  431מערבה
מתקציב  2012לתקציב .2011

לקראת הישיבה צורפו לעיון החברים פרוט אומדן תקציבי  +מפה.
התנהל דיון במהלכו ביקשה חברת המועצה – הגב' ליאל אבן זוהר בן דוד:
א .שהעירייה תגיש בקשה למשרד התחבורה למימון התב"ר.
ב .במסגרת סלילת הכביש יכללו גם נת"צ וגם שביל אופניים.
ראה"ע – מר דב צור השיב ,כי הכביש המיועד הינו כביש בן נתיב אחד לכל כיוון ואין
אפשרות לשלב בו נת"צ.
באשר לשביל אופניים  -במסגרת סלילת הכביש תבוצע גם סלילת כביש אופניים.
מנהל אגף כבישים – אינג' רומן גולדפיין עידכן ,כי במסגרת רשימת התב"רים שהועברו
למשרד התחבורה בבקשה לקבלת מימון עבורם נמצא גם תב"ר זה.
מחליטים:

העתק:
מר הרצל יוספיה – גזבר העירייה
מר רומן גולדפיין – מנהל אגף כבישים
גב' גל גבריאלה – ע/ממונה על התב"רים
תיק מועצה 75/11

מאשרים )פה אחד(

י"ח חשון תשע"ב
 15נובמבר 2011

להלן קיטוע החלטת מועצה שלא מן המנין מס'  75/11מתאריך :8.11.11

תוספת לסדר יום המועצה:
מכרז מס'  – 42/11אספקת נעלי עבודה – בקשה לביטול מכרז וניהול מו"מ עם חברות
המועצה התבקשה לאשר המלצת ועדת המכרזים מישיבתה מיום  7.11.11לבטל מכרז מס'
 42/11וניהול מו"מ עם מציעים.
למכרז נגשו שני ספקים –

רינה תעשיות נעלים ,שלא עמדו בתנאי המכרז.
וורקר ,שלא עמדו בתנאי הסף במכרז.

שתי החברות נפסלו.
אנשי המקצוע פנו לועדת המכרזים בבקשה לבטל המכרז ולצאת למכרז חדש.

מאחר ומדובר בנעלי עבודה בטיחותיות ,שרכישתם נדרשת בהקדם ,הוצע לנהל מו"מ
)כולל עם חברות נוספות שלא השתתפו במכרז( ,על בסיס המפרט והתנאים שנדרשו
במכרז ,וזאת במטרה לבצע הרכישה מוקדם ככל האפשר.
התנהל דיון במהלכו עידכן היועץ המשפטי לעירייה – עו"ד רועי בר ,כי על פי הפקודה יש
צורך בהסכמת כל חברי המועצה ולא רק הסכמת חברי המועצה הנוכחים בישיבה.
לפיכך הוצע ,שחברי המועצה הנוכחים בישיבה יאשרו הבקשה לביטול המכרז וניהול מו"מ
עם מציעים.
ההחלטה תועבר לידיעת כל חברי המועצה שנעדרו מהישיבה ויערך סבב טלפוני ביניהם.
ביום חמישי 10.11.11 ,נערך סבב טלפוני בין חברי המועצה שלא נכחו בישיבה.
מחליטים:

מאשרים )פה אחד( ביטול מכרז  – 42/11אספקת נעלי עבודה ,וניהול
מו"מ עם חברות שונות

