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 סיכום הדיון:

ב .1 היום  מכרז  פתיחת  "פליי  12:00שעה  בוצעה  חברת  ע"י  יחידה  הצעה  הנ"ל  למכרז  הוגשה   .

 תיירות ואירועים בע"מ". מסמכי ההצעה נבדקו וההצעה עומדת בתנאי המכרז. 

במתחם ציבורי במסגרת אירועי    הקמת מתקני לונה פארק  לאפשרשההחלטה העקרונית  כיוון   .2

קט זה אל הפועל לטובת  שרצתה לנסות ולהוציא פרויי  התקבלה בזמן מאוחר, העירייה   פורים

ההחלטה לצאת    נאלצה לקיים את המכרז בסמוך מאוד למועד הפעלת המתקנים.  תושבי העיר,  

 למכרז הינה בעקבות חוו"ד משפטית בעניין. 

חוייבה החברה  כאשר העירייה גילתה כי החברה הציבה מתקנים בשטח המיועד ללונה פארק.    .3

וו לחתום על מסמך  מיידית   עדת המכרזים לא תאשר את קיום העסקה, על  בו הובהר כי היה 

העירייה. מגרש  על  שהוקמו  המתקנים  כל  את  מייד  לפרק  מסמך    החברה  על  חתמה  החברה 

 בהתאם.

הל .4 הפעלת  בקיום  הבטיחות  המשטרה,  ו נושא  ודרישות  החשמל  כגון  מתקניו,  על  פארק  נה 

קבלת   הליך  במסגרת  ויבדקו  המכרז  בדרישות  עסקים  נכללים  רישוי  במח'  ההפעלה  רשיון 

 . ובמכרז כנדרש בחוק 

, והעובדה כי חברות אחרות,  הפרוייקט, לקראת חג פורים הקרוב  לאור הלו"ז הקצר לקיומו של .5

 אם וככל שקיימות, מן הסתם עסוקות במועד זה, הרי שכנראה התקבלה הצעה יחידה.

אלי לאטרקציות המציין כי הינה  מכתב מאת האיגוד הישרכי החברה צירפה להצעתה   ןעוד נציי  .6

 היחידה בתחום בהיקף הנדרש במכרז.

חיוביות.   .7 המלצות  התקבלו  מתקנים  הוקמו  בהם  רשויות  עם  המנכ"ל  שערך  בבדיקה  כן,  כמו 

 מצ"ב חוות הדעת.

מומלץ לאשר את המציע היחיד כקבלן זוכה.   , על דעת כל הנוכחים,על כן .8

החלטה:

אחד לקבל את ההצעה היחידה של חב' פליי תיירות ואירועים חברי ועדת המכרזים ממליצים פה 

, בהתאם לתנאי  לתקופה זמנית  אספקה, התקנה, הפעלה ופירוק מתקני לונה פארק ניידיםבע"מ ל

ההחלטה לקבל את ההצה היחידה הינה לאור האמור בסיכום הדיון לעיל. .המכרז

 ________________

משה חזות 

יו"ר הוועדה 

ראש העיר אישור 
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