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 הפעלת מרכז יום רב נכותי לאנשים בעלי צרכים מיוחדים.  – 39/2021מכרז מס'  .1

 

 מבקש משירה להסביר על השירות הניתן. הוגשה הצעה אחת בלבד ע"י מעונות גל בע"מ. חיים מסינג:
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ומעלה מאז פתיחתו לפני  21מעונות גל פועלים במרכז היום לבעלי צרכים מיוחדים מגיל  שירה רייניץ:

מספקת הסעות, טיפולים ותעסוקה שלוש שנים. המרכז פועל מהשעה שש בבוקר ועד שש בערב. העמותה 

וחה אשר משלמת לעמותה כנגד דיווח שמות ע"י ההפעלה והתקציב הינם דרך משרד הרו למשתתפים.

  העירייה.

 

 ? הוגשה הצעה אחת בלבדמדוע לדעתך  :משה חזות

 

איש. לא משתלם לארגונים גדולים  50: במושגים ארציים מדובר במרכז יום קטן המכיל עד שירה רייניץ

 מכלל המשתתפים. 90%להפעיל מרכז בסדר גודל כזה. המרכז נותן מענה בעיקר לתושבי העיר המהווים 

 

 

  :1' החלטה מס

 

חברי הוועדה ממליצים פה אחד לאשר את עמותת "מעונות גל" כזוכה במכרז להפעלת מרכז יום נכותי 

 מנהלת האגף לעיל.  ההבחירה בהצעה יחידה תהא לאור נימוקים שהעלת  לאנשים בעלי צרכים מיוחדים.

 

אישור התקשרות עם חב' אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ כספק יחיד לצורך אחזקת מערכות מחשוב   .2

 של מערכת הגינון.

אישור התקשרות עם חב' אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ כספק יחיד לצורך תחזוקה קבועה   .3

 של מערכות מחשוב הגינון והציוד הנלווה.

 

 

חן סלוצקי מנהל השקייה ופרויקטים בעירייה מדווח כי ביבנה מותקנים שני סוגי מחשבים  חיים מסינג: 

יחידות של חב'  30 -יחידות של חב' אקווה וכ 300 -לשליטה ובקרה מרחוק על מערכות המים להשקייה: כ

לעבוד עם שתי  אגם. כל חברה יכולה לתת שירות תיקונים ואחזקה למערכות שלה בלבד, לכן יש צורך

 החברות בנפרד. מכל הבדיקות שביצע לא מצא חברה שיכולה לתת שירות עבור המוצרים הללו.

 ולא הוגשו הצעות נוספות.  יםיחיד יםבוצע פרסום על הכוונה להתקשר עם החברות אקווה ואגם כספק

מערכות ניהול ותשתיות מעלה להצבעה אישור התקשרות עם חב' אגם בקרה ניטור ושליטה  ועם חב' אקווה 

 כספק יחיד  לאחזקת מערכות מחשוב של מערכת הגינון.

 

 

 : 2החלטה מס' 

 הוחלט פה אחד להמליץ לראש העיר לאשר התקשרות עם הספקים היחידים הבאים:  

אישור התקשרות עם "אקווה מערכות ניהול ותשתיות בע"מ כספק יחיד לצורך אחזקה ואספקת ציוד  .1

 הבקרה המרכזיות מתוצרת "מוטורולה".מיחשוב למערכות 

אישור התקשרות עם "אגם בקרה, ניטור ושליטה בע"מ" כספק יחיד לצורך אחזקה ואספקת ציוד  .2

 מיחשוב למערכות בקרה מתוצרת "אגם".
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 שימוע לחב' בן שטרית אלי. – 3061במגרש נ"י כיתות ג 8בניית  – 37/2021מכרז מס'  .4

 

 ולהלן ההחלטה שהתקבלה דיון פנימי חסויהתקיים 

 :4' החלטה מס

בשל ניסיון עבר גרוע והמלצות שליליות על את הצעת בן שטרית לקבל  אהוועדה ממליצה פה אחד ל

על ולהמליץ בפני ראש העיר  עמידה בלו"ז וחשש כבד שלא יעמוד בהתחיבויות במכרזאי יכולותיו לרבות 

מהסיבות שפורטו לעיל.  3061במגרש כיתות גנ"י  8בניית , א.ש. מקייטן כזוכה במכרז ל2מציע מס' 

 הנחה על מחירי המכרז. 9.6% הצעתו

 

 

________________ 

 חיים מסינג

 יו"ר הוועדה

 

 

 אישור ראש העיר:


