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 ב"תשפ כסלו' כ
 2021 נובמבר 24

 ועדת התקשרויותו
 2021 בנובמבר 23 –מיום ה  פרוטוקול

      
 משתתפים: 

  ויו"ר הוועדה עיאד אבו עשיבה, גזבר 

 חופית קלימובסקי, מנכ"לית המועצה 

 עבדאללה דכוור, עו"ד מטעם משרד היועמ"ש

 מלי פול, מנהלת רכש חוזים והתקשרויות 

 

 על סדר היום:

 יועץ למנכ"לית ולמהנדסת המועצה בענייני חינוך .1

 יועץ לפיתוח קהילת תיירות באלסייד  .2

 

 .11:00הוועדה נפתחה בשעה 

 

 יועץ למנכ"לית ולמהנדסת המועצה בענייני חינוךהנדון: 

 -לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח( לתוספת השנייה 8)3בהתאם לסעיף 

פנתה "( באמצעות ועדת התקשרויות, המועצההמועצה האזורית אל קסום )להלן: ", 1958

התקבלו ההצעות ו יועץ למנכ"לית ולמהנדסת המועצה בענייני חינוך לקבלת הצעות מחיר

 הבאות:  

 סה"כ כולל מע"מ  עלות שעתית ם הספקש

  ₪ 32,000  - עטאונה יוסף

 20X8.5X230 לש"ע 230 ארנה רבינוביץ 

39,100 ₪  

 20X8.5X203 לש"ע 203  סלאמה דעאבס

34,510 ₪  

 

 האיפיון האמור כולל בתוכו אמות מידה לבחירת הזוכה כדלהלן: 

  %40מדד מחיר . 

  %60מדד איכות. 

לפיכך, הועבר לגורם המבקש )שיתוף של לשכת ראש הרשות ומנכ"לית המועצה(  ע"מ לנקד 

ולדרג על בסיס אמות המידה באיפיון.) חוות דעת ודירוג ההצעות מהווה חלק בלתי נפרד 

 מפרוטוקול זה(. להלן: 
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 לסיכום: 

 עטאונה יוסף ארנה רבינוביץ סלאמה אבו דעאבס 

 נק' 100 נק' 32 נק'97 סיכום ניקוד

 חודשיים ₪ 32,000לפיכך, המציע בעל הניקוד הגבוה ביותר )להלן " עטאונה יוסף" ( בסך של 

 כולל מע"מ. )ריטיינר( 

 החלטת הוועדה:

 -הוועדה מציינת

מועצה כדי להבטיח מעקב על תנאי החוזה התהליך קודם ע"י לשכת ראש המועצה ולבקשת ראש ה

 היועץ הזוכה יוכפף מבחינה ניהולית למנכ"לית המועצה.

התקציב המיועד עבור יועץ זה נדרש להיות במסגרת הסכם הרכש עם משרד החינוך. לאור זאת, 

 כפוף לאישור החשבת המלווה חגית ג'ורג'י.

נשלח  24.10.2021של חגית ג'ורג'י החשבת ביום  לפיכך, יש לפעול בתאם למייל שהןעבר ממשרדה

יח שלא תסרב להכיר לגזבר. יש לדאוג לקבל את אישורה טרם חתימה על ההסכם וזאת בכדי להבט

 בדיעבד בהוצאה.

המציע בעל הניקוד הגבוה ביותר )להלן התקשרות עם המציע הוועדה מאשרת בכפוף לנרשם לעיל, 

 כולל מע"מ. )ריטיינר(  חודשיים ₪ 32,000" עטאונה יוסף" ( בסך של 

 להסכם ההתקשרות. ינוךהחשבת חבאישור מותנה 

 

 יועץ לפיתוח קהילת תיירות באלסיידהנדון: 

המועצה , 1958 -לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( תשי"ח( לתוספת השנייה 8)3בהתאם לסעיף 

יועץ "( באמצעות ועדת התקשרויות, פנתה לקבלת הצעות מחיר המועצההאזורית אל קסום )להלן: "

 הצעות הבאות:  התקבלו ה  . לפיתוח קהילת תיירות באלסייד

 הערות סה"כ כולל מע"מ  שם הספק

   ₪ 29,950 צביקה פסטרנק 

  ביז בנגב

 

 :באיפיון השירות הובהר כי הזוכה ייבחר על בסיס מדד מחיר + מדד איכות בפריסה הבאה

  %20מדד מחיר . 

  %80מדד איכות. 

ע"מ לנקד ולדרג על בסיס אמות המידה באיפיון.) חוות דעת ודירוג לפיכך, הועבר לגורם המבקש 

על כן, התקבלה חוות דעת וטבלת ניקוד ההצעות מהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה(. 

 להלן: מהמחלקה למרות כי מדובר במציע יחיד, 

נק' למדד האיכות )טבלת הדירוג  75נק' למדד המחיר ו  20על פי הנבדק צביקה פסטרנק קיבל סך של 

 מצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה(.

 החלטת הוועדה:

זיהתה כי נערכה פניה דומה בעבר ע"י אותו גורם במועצה לפני כ מס' חודשים. מהשוואת הוועדה 

לבים של אותה התכנית. הדבר אושר האיפיונים עולה כי יש שוני קל שמעיד שמדובר על שני ש
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להתחייבות של פונית בשיחה עם עו"ס מיא ננאדי. הוועדה מתנה את אישור הצעה זו בכפוף טל

דה והם צופים שיהיו שלבים נוספים מחלקת הרווחה כי לא יהיו שלבים נוספים לתהליך זה. במי

יבי לכלל השלבים הוועדה לא מאשרת את השירותים.  המחלקה נדרשת לצאת לאיפיון קולקט

 סכם מסגרת. בתכנית באמצעות איפיון שלבי וה

 עבדאללה דכוור: מצטרף לדברי המנכ"לית.

ם הוועדה מאשרת את ההתקשרות עם המציע היחיד מובהר בזאת, כי במידה ואין שלבים נוספי

 כולל מע"מ. ₪ 26,950צביקה פסטרנק בעלות של  להלן)שהגיש הצעתו 

 ותנה בהזמנת עבודה.מ

 

 

 :הערה

 .מכרזים ועדת בספר מצוי הנוכחים ובחתימת יד בכתב רשום פרוטוקול

   דניאל מטל רשמה : 


