פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מיום  21יולי 2021
משתתפים :דן תנחומא (מנכ"ל המועצה) ,תומר גלעד (גזבר המועצה) ,עו"ד עמית מונצ'ר (יועמ"ש).
נוכחים :דודו כהן (מנהל מדור מים וביוב) ,אמנון ויזל (מנהל רכש ומרכז ועדת התקשרויות).
הישיבה התקיימה בהיוועדות חזותית ,באישור חברי הוועדה.
על סדר היום:
א .אישור צירוף יועץ כלכלי למאגר היועצים.
ב .אישור הליך התקשרות לפי הנוהל בנוגע להתקשרות עם מתכנן לצורך תכנון קו מאסף ראשי
לביוב בכליל.
א.

אישור צירוף יועץ כלכלי למאגר היועצים:
משרד רן שטוק הגיש מועמדות להצטרף למאגר היועצים תחת קטגוריית יועץ כלכלי.
הנ"ל מקיים את התנאים שנקבעו במסגרת הקול הקורא להצטרפות למאגר ,וצירף את כל
המסמכים הנדרשים.
על כן ,מאשרת הוועדה את צירופו של משרד רן שטוק לקטגוריית היועצים הכלכליים במאגר.
הודעה על כך תימסר למשרד.

ב.

אישור הליך התקשרות לפי הנוהל בנוגע להתקשרות עם מתכנן קו מאסף ראשי לביוב כליל:
דודו כהן הציג סקירה של מאפייני ההתקשרות .ביישוב כליל אין מערכת ביוב .מדובר בעבודת
תכנון מורכבת של קו מאסף לביוב (ממאסף קיים עמקה /שיח דנון ועד צומת הכניסה ליישוב
כליל) ,הנסמכת על נספח ביוב שהוכן לתוכנית המתאר של כליל .קו הביוב הינו באורך מוערך
של כ 3,000 -מטר .נספח הביוב נערך על ידי ענבל אברהם בע"מ .לוח הזמנים לביצוע התכנון
הוא מתוחם ודורש רמת מיומנות ומקצועיות גבוהה ,כמו גם קשר תדיר ורציף עם גורמי
המועצה.
היועמ"ש הביע דעתו כי בנסיבות העניין ,תקנה  )8(3חלה על ההתקשרות המבוקשת .מדובר
בעבודה הדורשת ידע ומומחיות ,ועמידה בלוח זמנים קשיח וקצר.
הוועדה סבורה כי בנסיבות העניין מוצדק וסביר לבצע את ההתקשרות ללא מכרז ,לפי סעיף
 )8(3לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח .1958-זאת ,בשים
לב לטיב השירותים הייחודיים ,למורכבותם ,ללוח הזמנים הקשיח ,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 בתכנון של מערכות ביוב.

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' – בחירת ההצעה הזולה ביותר :התמורה המקסימאלית עבור השירותים הינה בשיעור 6%
 +מע"מ מערך החשבונות המאושרים של הקבלן המבצע .ההצעה הכשירה שתיתן את ההנחה
הגבוהה ביותר על התמורה המקסימאלית – תזכה בהליך .ככל שתהיינה שתי הצעות או יותר
שייתנו את ההנחה הגבוהה ביותר – תיערך התמחרות בין הצעות אלו.
תיעשה פנייה לשישה ( )6מציעים שלהלן:
 .1פלגי מים
 .2רבקה כהן
 .3ענבל אברהם
 .4מ .רוזנטל
 .5לביא נטיף אלגביש
 .6תלם חג"מ

 פרוטוקול זה יפורסם באתר האינטרנט של המועצה.

מאשר
דן תנחומא
מנכ"ל המועצה ויו"ר

