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 חבל מודיעיןת מועצה אזורי
 16מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 8.7.2015, התשע" תמוזכ"א ב, רביעימיום 
         

 ראש המועצה -   שמעון סוסןמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  מר אילן קופרשטין   

 חבר מועצה -   מר דני יזדי
 חבר מועצה -  יוסף אמיתימר 
 חבר מועצה -  רפאל ראובני מר

 חבר מועצה  -  מר שלומי שוורץ 
 חבר מועצה -  אבנר זכריהמר 

 חבר מועצה -  מר אריק אטיאס
 חבר מועצה   -  מר שלמה גולד 

 חבר מועצה -  מר גל אהרון 
 חבר מועצה -  מר אליהו בנצקי

 חבר מועצה  -  מר ניסים עידן   
 חבר מועצה  -    מר דן כהן

 חבר מועצה -  מר דב בן אברהם
  חבר מועצה  -  שי ספקטורמר 
 חבר מועצה -  אבנר אבולשמר 

 ועצהחבר מ -  מר הרצל אברהם
 חברת מועצה -  גב' אביבה הלל

 חבר מועצה -  אורן בדירימר 
 מועצה תחבר -  גב' אביגיל חבשוש

 מועצה תחבר -  גב' נחמה סילבר
 חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ

 חבר מועצה  -  מר יוסף חכים
 חבר מועצה -  אבי אליהו מר

  חבר מועצה -  מר חיים מוריה
 

 מועצה תחבר -   גב' ורד לוי  חסרים:
  חבר מועצה -  ליאור סטופל מר

 חברת מועצה -  גב' זהבה טמסית
 חבר מועצה  -  קמר אבי דיש

 חבר מועצה -  מר צדוק שמח
 

 מנכ"ל -   יוסי אלימלך מר  נוכחים:
 יועץ משפטי -  עו"ד חן סומך

 גזבר המועצה -  כפרי מר שלמה
 ר.מ.יועץ  -  מר אייל אריאל
 פניםמבקר  -  מר ליאור מלמד
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   על סדר היום:

 .3.6.15מיום  15אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

 .3.6.15פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום אישור  (2

 אישור מכרזים: (3

לרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במע' מידע ממוחשבת  – 11/2015מכרז פומבי מס'  -

 ן ובניה חבל מודיעין.עבור הוועדה המקומית לתכנו  GIS-לרישוי פיקוח ו

 .קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון – 12/2015מס'  פומבימכרז  -

 .מיזוג אוירשירותי תחזוקה ותיקונים למערכות  – 13/2015מכרז פומבי מס'  -

 .ביצוע עב' שיפוצים ותחזוקה –15/2015פומבי מסגרת מכרז  -

 .זוקה בהיקפים קטניםביצוע עב' שיפוצים ותח – 16/2015 מסגרת פומבימכרז  -

 .שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות מיזוג אויר – 13/2015מס'  פומבימכרז  -

 החלפת גג אסבסט באולם ספורט בקיבוץ בארות יצחק. – 22/2015מכרז זוטא מס'  -

 היכל תרבות. –אספקת מערכות הקרנה  – 24/2015מכרז זוטא מס'  -

 ת.עב' פיתוח ותשתיו – 17/2015מכרז פומבי מס'  -

 אישור חוזי הקצאות הקרקע. (4

 . אישור היטלי מיסים ותקציב ביישובים (5

 "ש איילון.טדו"ח מבקר המועצה מ (6

 דיווחי ראש המועצה. (7

 תוספת לסדר היום:

 . אישור תוספת לוועדת ביטחון של המועצה (8
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  קובץ החלטות

 8/7/2015מיום    16ישיבת מליאה מס' 
 

 היום.את סדר : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 .3.6.15מיום  15אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1
 

 .3.6.15מיום  15את פרוטוקול ישיבת מליאה מס' : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 .3.6.15פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום אישור  (2
 

 .3.6.15ן המניין מיום את פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מ: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 :אישור מכרזים (3
לרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות מידע ממוחשבות לרישוי,   – 11/2015מכרז פומבי מס'  -

 עבור הוועדה המקומית לתכנון ובניה חבל מודיעין. GIS-פיקוח ו
 

זוקה ותמיכה לרישיון שימוש, תח – 11/2015את מכרז פומבי מס' : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 עבור הוועדה המקומית לתכנון ובניה חבל מודיעין. GIS-במערכות מידע ממוחשבות לרישוי, פיקוח ו
₪  450,000לחודש לפני מע"מ ועלות חד פעמית של ₪  7,500בר טכנולוגיות בע"מ כהצעה הזוכה, ב' ח

 למערכת. 
 

 קרטון. קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות – 12/2015מכרז פומבי מס' 
 

קבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות  – 12/2015את מכרז פומבי : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .לטון₪  435חברת אמניר    קרטון.

 

 שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות מיזוג אויר.  – 13/2015מכרז פומבי מס' 
 

חזוקה ותיקונים למערכות שירותי ת – 13/2015את מכרז פומבי מס' : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .הנחה 20.1%חברת ת.ד.ל.   מיזוג אוויר. 

 

 ביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה. – 15/2015מכרז מסגרת פומבי 
 

 ביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה. – 15/2015את מכרז מסגרת פומבי : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
    -17%  ותשתיותוחב' א.ז.מ. בנייה    -5%חב' עד גג                 

 

 ביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה בהיקפים קטנים. – 16/2015מכרז מסגרת פומבי 
 

ביצוע עבודות שיפוצים ותחזוקה  – 16/2015את מכרז מסגרת פומבי : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 . -5%חב' לגור בכפר        בהיקפים קטנים.
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 סט באולם ספורט בקיבוץ בארות יצחק. החלפת גג אסב – 22/2015מכרז זוטא מס' 
 

החלפת גג אסבסט באולם ספורט  – 22/2015את מכרז זוטא מס' : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .₪ 342,082א.בי.אל בנייה וגגות בע"מ חב'    בקיבוץ בארות יצחק. 

 

 היכל התרבות. –אספקת מערכות הקרנה  – 24/2015מכרז זוטא מס' 
 

היכל  –אספקת מערכות הקרנה  – 24/2015את מכרז זוטא מס' לאשר  : הוחלט פה אחדהחלטה
 ₪. 297,006חברת מולטיפקט ביצועים בע"מ על סך    התרבות.

 

 עבודות פיתוח ותשתיות.  – 17/2015מכרז פומבי מס' 
 

 .עבודות פיתוח ותשתיות – 17/2015את מכרז פומבי מס' : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 (.32.6%)אחוז הנחה       91ניקוד משוקלל    -נדסה בע"מ      חב' מ.י.ד. ה      

 .(28.7%)אחוז הנחה  87.62ניקוד משוקלל    -ב' א.מ. הבונה בע"מ         ח   
 (.29.2%)אחוז הנחה   85.69ניקוד  משוקלל  -חב' י.כ. יעד תשתיות בע"מ    

 

 אישור חוזי הקצאות הקרקע.  (4
 

 את חוזי הקצאות הקרקע.ר : הוחלט פה אחד לאשהחלטה

 

 היטלי מיסים ותקציב ביישובים.אישור  (5
 

 לשנה למטר מגורים₪  21.42את תקציב אחיסמך בסך : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 דו"ח מבקר המועצה מט"ש איילון. (6
 

 את דו"ח מבקר המועצה מט"ש איילון.: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 .של המועצה אישור תוספת לוועדת ביטחון (8
 

 את הוספת אילנית בן חיים לוועדת ביטחון של המועצה.: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 

 


