פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מיום  04מאי 2021
משתתפים :דן תנחומא – מנכ"ל המועצה ,תומר גלעד – גזבר המועצה ,עו"ד עמית מונצ'ר – יועמ"ש.
נוכחים :אמנון ויזל – מנהל רכש ומרכז ועדת התקשרויות.
הישיבה התקיימה בהיוועדות חזותית ,באישור חברי הוועדה.
על סדר היום:
אישור הליך התקשרות לפי הנוהל בנוגע להתקשרות עם יועץ כלכלי לבי"ס "סולם צור".

אישור הליך התקשרות לפי הנוהל בנוגע להתקשרות עם יועץ כלכלי לבי"ס "סולם צור":
תומר הציג סקירה של מאפייני ההתקשרות .כלכלת חינוך מתייחסת להתחשבנות מול משרד
החינוך על פרמטרים שונים שנוגעים לבית הספר .מדובר בתחום ייחודי שהתעסקות נכונה בו יכולה
להכניס למועצה כספים רבים ולהגיע גם למאות אלפי שקלים .דרוש בעל מקצוע בעל ידע ומומחיות
מיוחדים ,שילווה את בית הספר באופן רציף ,יגיע לבית הספר אחת לשבועיים ,ויעמוד בקשר שוטף
עם הגורמים הרלבנטיים במועצה.
היועמ"ש הביע דעתו כי בנסיבות העניין ,תקנה  )8(3חלה על ההתקשרות המבוקשת .מדובר בעבודה
הדורשת ידע ומומחיות ,והכרוכה בקיום יחסי אמון מתמשכים עם גורמי המועצה.
הוועדה סבורה כי בנסיבות העניין מוצדק וסביר לבצע את ההתקשרות ללא מכרז ,לפי סעיף )8(3
לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח .1958-זאת ,בשים לב לטיב
השירותים הייחודיים ,למורכבותם ולחשיבותה של מערכת יחסים תקינה ורציפה המבוססת על
אמון הדדי ,בין המועצה לבין מי שייתן את השירות.
תנאי הסף להשתתפות בהליך הינם:
א .יחיד שהוא עוסק מורשה או שותפות או תאגיד.
ב .בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות בין שנים  ,2021-2013במתן ייעוץ כלכלי ללפחות 10
בתי ספר ו/או רשויות מקומיות בתחום החינוך.
ג .בעל ניסיון מוכח במתן שירותי ייעוץ כלכלי בבתי ספר שש-שנתיים.
ד .בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות בליווי וייעוץ לבתי ספר של המינהל לחינוך התיישבותי.

אופן בחירת הזוכה:
שלב א'
עמידה בתנאים שלעיל :תיבחן עמידת המציעים בתנאים שלעיל .אך ורק מציעים שיעמדו בתנאי
הסף הנ"ל יעברו לשלב ב' – שלב ניקוד ההצעות.
שלב ב'
ניקוד ההצעות שעמדו בתנאי הסף .להלן אופן ניקוד ההצעות:
א .מחיר ( :)60%סכום ההתקשרות המקסימאלי הוא  + ₪ 7,000מע"מ לחודש ,כאשר המציעים
יידרשו לתת הנחה בשיעור שלא יעלה על  20%על סכום זה .ניתן לתת הנחה בשיעור  ,0%אולם
לא ניתן להציע תוספת מחיר .הצעה שתציע תוספת מחיר תיפסל אוטומטית.
ההצעה הזולה ביותר תקבל את הניקוד המקסימאלי .יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי להצעה
הזולה (ללא מע"מ).
לדוגמא :המציע הזול הציע  20%הנחה ,דהיינו  + ₪ 5,600מע"מ לחודש .ההצעה הזולה אחריה
הציעה  10%הנחה ,דהיינו  + ₪ 6,300מע"מ לחודש.
במקרה זה ההצעה הזולה תקבל  60נקודות ,וההצעה הזולה אחריה תקבל  53.33נק' [X 60

(.])5,600 / 6,300
ב .ראיון התרשמות ( .)40%הראיונות יתקיימו בפני ועדת ההתקשרויות .הוועדה תהיה רשאית
להיעזר בצוות מקצועי בכל הרכב שייקבע על ידה .בעל התפקיד במציע אשר עתיד לתת את
השירותים יידרש ליטול חלק בראיון .אי התייצבות לראיון תביא לפסילה אוטומטית של
ההצעה.
תיעשה פנייה ל 5 -המציעים הבאים:
א .רינה וייסלר.
ב .שחף שירותים חשבונאיים פיננסיים בע"מ.
ג .נתיב.
ד .טלדר ייעוץ ובקרה בע"מ.
ה .רון פישמן.
פרוטוקול זה יפורסם באתר האינטרנט של המועצה.

מאשר
דן תנחומא – מנכ"ל המועצה ויו"ר הוועדה

