
 
 עיריית יבנה

 מנכ"ללשכת 
 מזכירות העירייה

1 

 

 
 

 בזום - 131/15פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס' 
 16/8/22שלישי, י"ט באב תשפ"ב, מיום 

 
 

 נוכחים:

 יו"ר הוועדה –מר חיים מסינג  .1

 חבר ועדה –ד"ר אהוד ויצמן  .2

 ועדה ת חבר – דורית בן מאירעו"ד  .3

 חבר ועדה –עו"ד דורון מלכה  .4

 חבר ועדה –מר משה חזות  .5

 חבר ועדה –עו"ד רם שרון  .6

 יועצת משפטית – עו"ד טובה אלטמן שפירא .7

 העירייה גזבר – מר אסף אפרים .8

  רא"ג מינהל החינוך – מר עשהאל שריר .9

 מזכירות העירייה –גב' יעל יצחק פור  .10

 

 חסרים:

 ועדה חבר – מאיר דהןעו"ד  .11

 חבר ועדה –מר פאלי כהן  .12

 

 
 על סדר היום:

 
 . אישור קיום הישיבה באמצעות זום.1
 
 הגלבוע.הפעלת מעון יום ברח'  – 24/2022מכרז מס' . דיון ב2
 

 

 

 

 קיום הישיבה בזוםאישור  .1

 

 :1החלטה מס' 

 חברי הוועדה מאשרים פה אחד לקיים את ישיבת הוועדה בזום.
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באותה עמותה שזכתה מדובר הוגשה למכרז הצעה יחידה ע"י עמותת "מעון גן עדן". : חיים מסינג

 דמי שכירות חודשיים.₪  13,500עלת מעון יום הזמיר. גובה ההצעה הינו בהפ

מעל/מתחת  10%טווח סטיה של כאשר  לחודש₪  13,000 הוא אומדן שמאי המקרקעין מר יעקב בן דוד 

 לסכום זה הינו סביר.

 

עם אופציה לארבע שנים  נוספות בהתאם לשביעות רצוננו  תקופת החוזה הינה לשנה ן:טובה אלטמ

הקלנו בתנאי הניסיון הנדרשים במכרז כדי לקבל הצעות נוספות, אך למרות זאת  .מרמת השירות

 סביר להיערכות.כדי לתת זמן  15/9 -שההפעלה תחל בנקבע  .חידהה יהתקבלה הצע

 

לעירייה בהתראה קצרה על סיום הפעלת המעון על ידה. לאור הצורך במתן : נעמ"ת הודיעה חיים מסינג

ובהעדר פתרון אחר לתושבים ומחסור במעונות בפיקוח התמ"ת בכלל, אני  0-3מענה לילדים בגילאי 

 .1/9 -ח את המעון בוממליץ לקבל את ההצעה היחידה. נבקש מהזוכה לעשות את מירב המאמצים לפת

 

 שגם מציע זה לא יחליט לפרוש בהתראה קצרה כמו נעמ"ת. חשוב לוודא משה חזות:

 

: בחוזה קיים סעיף הקובע כי הודעה על הפסקת התקשרות תנתן חודשיים קודם מועד טובה אלטמן

 סיום ההתקשרות.

 

מעלה להצבעה בחירת ההצעה  היחידה של מעון גן עדן כזוכה לאור הנימוקים שפורטו אני : חיים מסינג

 ון יום הגלבוע.במכרז להפעלת מע

 

 

  :2החלטה מס' 

 הגלבועלהכריז על הצעת מעון גן עדן כזוכה בהפעלת מעון יום ברחוב פה אחד ועדת המכרזים ממליצה 

היא הוחלט לקבל את ההצעה על אף היותה הצעה יחידה, שכן  ₪. 13,400בדמי שכירות חודשיים בסך 

ההצעה הכספית עומדת במתחם דמי שימוש שקבע שמאי המקרקעין שנתן את עומדת בתנאי הסף ו

הוועדה יביא להעדר אפשרות למתן מענה למעון  לדעתהעדר בחירת זוכה  כמו כן,האומדן למכרז זה. 

 הלימודים.היום בתחילת שנה 

________________ 

 חיים מסינג

 יו"ר הוועדה
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