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 תמצית ההחלטות שהתקבלו בדיון:  להלן  

אדריכלות ותכנון כוללני מפורט למרכז    עבודות-היועמ"ש מציינת כי לפי דעתה ביצוע עבודה מקצועית  .1

אינה עבודה מקצועית שגרתית והיא דורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי    ,    מבקרים ומוזיאון יבנה.

( לתקנות העיריות )מכרזים( חלה בעניין.  3)8אמון מיוחדים ותקנה 

הועדה שקלה והחליטה כי אין להעדיף ביצוע של התקשרויות בנושא בדרך של מכרז פומבי ומוצדק וסביר   .2

חוו"ד המנהל המקצועי והעובדה  ( לאור :  3)8ז לפי תקנה  בנסיבות העניין לבצע את ההתקשרות ללא מכר

כגון דנן,  מרכז מבקרים ומוזיאון בעיר יבנה  –תכנון כולל ומפורט למבנה ייחודי    - ביצוע עבודות אדריכלותכי  

ובחירה בהתאם לניסיון והתאמה לביצוע העבודות   אינם שגרתיים והאחד אין שני לו מצריכים יחסי אמון 

.  ובמיוחד במורכבות פרוייקט זה הנדרשות 

יו"ר הוועדה מציין כי מולאו תנאי הנוהל לעניין מאגר היועצים ופרסומם כנדרש בנוהל משרד הפנים בעניין.   .3

לצאת בנוהל לקבלת הצעות להתקשרות לביצוע    ובקשתו   חגי זיני מאגף הנדסה  מר  הוועדה עיינה בחוו"ד   .4

היועצים אליהם תיערך פניה  בחירת  . אדריכלות ותכנון כוללני ומפורט למרכז מבקרים ומוזיאון יבנה עבודות 

ולא תערך אליהם פניה נוספת בטרם יפנו אל אחרים,    , חגי זיניאגר הינה בהתאם להמלצת המהנדס  מהמ

   בל החלטה אחרת. והכל בנסיבות העניין וככל שלא תתק

זיני  המהנדס  של    ו הועדה מאשרת את בקשת אופן    חגי  גם את תנאי הסף להגשת הצעות,  כמו  לפניה 

הבחירה ומהותה בהתאם לנוסח שצורף לה.  

והמנהל המקצועי מתבקש    הוועדה החליטה/ לא החליטה לראיין בעצמה את המציעים שעברו את תנאי הסף .5

.  ניין בהתאם לתנאי ההצעהלהעביר חוו"ד מפורטת והמלצתו בע

 יום ממועד פרסומה.   14 המועד האחרון להגשת ההצעה:  .6

הוועדה מורה למזכירות העירייה לפרסם פרוטוקול זה בהתאם להוראות נוהל היועצים של משרד הפנים.   .7
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