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 ב "תשפ כד' ניסן
 2022 אפריל  25 שני יום

 
 וועדת התקשרויות 

 2022–מיום ה   פרוטוקול
      

 משתתפים: 

   יו"ר הוועדה עיאד אבו עשיבה, 

 )טלפונית( המועצה וחברת חופית קלימובסקי, מנכ"לית 

 וחבר המועצה  עבדאללה דכוור, עו"ד מטעם משרד היועמ"ש

 מלי פול, מנהלת רכש 

 על סדר היום:

 פרסום ודברור. ייעוץ יח"צ שירותי  .1

 

 

 שוטף. וייעוץ "צדברור ופרסום יח הנדון: 

 

לתוספת שנייה    (  8)  3  –התקשרויות ) בהתאם לסעיף    עדתוהובא לדיון בו   7/3/2022ובתאריך  

התשי"ח   האזוריות  מועצות  ויחסי  ,  1958לצו  דברור   , פרסום   , ייעוץ  לשירותי  מחיר  הצעות 

 ציבור. 

טלפונית את עוזר ראש המועצה מר   תלהתייעצו" הוועדה העלתה  לן:  לה החלטת הוועדה כד

שירותים   קבלת  על  האמון  רביעה  אבו  ב  לה.אעקאב  . ותארה  שהתקבלו  ההצעות  את  פניו 

וכתוצאה מכך הביא    מדויקכפי שהוא מופיע כיום אינו מספיק    האפיון בשיחה עימו עלה כי  

אי לכך, הוועדה מקבלת את הצעתו של עוזר ראש המועצה   .  לנתונים המונחים בפני הוועדה

 ולצאת לסבב נוסף". האפיוןלדייק את מהות 

  20/3/2022הליך קודם + עדכון אפיון השירותים עלה בתאריך  יטול  ב ובהתאם להחלטת הוועדה  

מציעים מהמאגר  ספקים  אלמוטלב   םאופציונליי  2+    לשבעה  ועבד  תקשורת  צבי    להלן: 

 והתקבלה הצעת מחיר יחיד כדלהלן: 

 עלות כולל מע"מ  שם הספק

 ₪  8,000 צבי תקשורת 

 לא הגישו  מציעים  7+ 

 לא הגיש  עבד אלמוטלב  

 

 מחיר.  70% -איכות ו 30%המידה הנו על בסיס אמות 

 בסיס האיכות ידון בוועדה. ומדובר בהצעה יחידה  מאחר

 : החלטת הוועדה

)"צבי תקשורת"( על סך  מא  הוועדה עם המציע היחיד שהגיש, הצעתו להלן  שרת התקשרות 

 . ₪ כולל מע"מ חודשי 8,000

 : מותנה
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 . לשריוןהזמנת עבודה   .1

יובהר שסעיף   .2 בו  ביטוי    1.1הסכם התקשרות  לידי  יבוא  והגשת התוצרים  בנוגע לאופן 

שלכל חשבונית חודשית יצורפו אסמכתאות לביצוע    שידרושבהסכם ההתקשרות בסעיף  

 גזיר עיתון, צילומי תוצרים   העבודה )

 

 :הערה 

 . מכרזים   ועדת   בספר   מצוי  הנוכחים   ובחתימת   יד   בכתב   רשום   פרוטוקול 

      מלי פולרשמה : 


