
 
 

 16/01/2020פרסום החלטת ועדת התקשרויות מיום  

לסעיף בהתאם , וזאת 16/01/2020ועדת התקשרויות של מועצה אזורית בני שמעון, התכנסה ביום 

בהמשך להנחיית חוזר מנכ"ל ו 1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח  (8) 3

 .5/2017וחוזר  8/2016משרד הפנים 

 ה: י תופירוט החלט להלן 

הסדרת צומת עבודה מסוג  לביצועמתכנן כבישים מבקשת להתקשר עם  הנדסהמחלקת  .1

 .₪  147,500בהיקף כספי של  תאשור  2544עם דרך נת"י על כביש 

 הועדה בחנה את הבקשה בהתאם להנחיות הדין, וכן בהתאם לחוו"ד של היועמ"ש. 

/ מטעמים של דחיפות, החליטה    נדסיםצ'ציק מההחלטת הועדה הינה  להתקשר עם היועץ  

 .טרם פרסומה של החלטה זוצ'צ'יק מהנדסים  הועדה להתקשר עם היועץ

 להלן הנימוקים:

 נערכה  פניה לארבעה מציעים לפחות, בפנייה לא צוינו אמות המידה בפני המציעים.  .א

 הוגשו שלוש הצעות מהמציעים אליהם נעשתה פנייה.  .ב

 ההצעה של צ'צ'יק מהנדסים הינה ההצעה שנבחרה והיא נבחנה ע"פ עקרונות השוויון. .ג

שרויות לאור הנסיבות שהובאו לעיל, ובהתאם לחוו"ד של היועמ"ש, ועדת ההתק .ד

סבורה כי אין להעדיף ביצוע בדרך של מכרז פומבי וכי מוצדק וסביר בנסיבות העניין 

 לבצע את ההתקשרות המבוקשת ללא מכרז. 

 

אדריכל להקמת מכרז לתכנון הקמת מרכז הפעלה מבקשת להתקשר עם  הנדסהמחלקת  .2

 מעלות הפרויקט. 6.5%בבני שמעון  בגובה 

 הועדה בחנה את הבקשה בהתאם להנחיות הדין, וכן בהתאם לחוו"ד של היועמ"ש. 

/ מטעמים של דחיפות, החליטה הועדה   א.ב. מתכנניםהחלטת הועדה הינה  להתקשר עם 

 טרם פרסומה של החלטה זו. א.ב. מתכנניםלהתקשר עם 

 להלן הנימוקים: 

 (.. 3נערכה  פניה לכל האדריכלים המופיעים בספר היועצים תחת סיווג אדריכלים ) .א

 הוגשו שלוש הצעות מהמציעים אליהם נעשתה פנייה.  .ב

 הינה ההצעה שנבחרה והיא נבחנה ע"פ עקרונות השוויון. א.ב. מתכנניםההצעה של  .ג

יות סבורה לאור הנסיבות שהובאו לעיל, ובהתאם לחוו"ד של היועמ"ש, ועדת ההתקשרו .ד

כי אין להעדיף ביצוע בדרך של מכרז פומבי וכי מוצדק וסביר בנסיבות העניין לבצע את 

 ההתקשרות המבוקשת ללא מכרז. 

 



 
 

מפקח לניהול ופיקוח פרוייקטים אביאור אבוקרט מבקשת להתקשר עם  הנדסהמחלקת  .3

 אברהם בע"מ.

 הועדה בחנה את הבקשה בהתאם להנחיות הדין, וכן בהתאם לחוו"ד של היועמ"ש. 

החלטת הועדה הינה  להתקשר עם המפקח אביאור אבוקרט אברהם בע"מ  / מטעמים של 

דחיפות, החליטה הועדה להתקשר עם המפקח אביאור אבוקרט אברהם בע"מ טרם 

 פרסומה של החלטה זו.

 להלן הנימוקים:

היועמ"ש נמצא כי ההתקשרות המבוקשת הינה בהתאם לקבוע בסעיף מבדיקת  .א

מפקח לניהול ופיקוח   לאור האמור המועצה רשאית להתקשר ללא מכרז עם  לעיל, ו

 מהיקף הפרויקט. 3%פרוייקטים ב 

לאור הנסיבות שהובאו לעיל, ובהתאם לחוו"ד של היועמ"ש, ועדת ההתקשרויות  .ב

ל מכרז פומבי וכי מוצדק וסביר בנסיבות סבורה כי אין להעדיף ביצוע בדרך ש

 העניין לבצע את ההתקשרות המבוקשת ללא מכרז. 

 

 

 

 

 

 

 

 


