
 
 

 08/04/2021פרסום החלטת ועדת התקשרויות מיום  

 

, וזאת בהתאם לסעיף  08/04/2021ועדת התקשרויות של מועצה אזורית בני שמעון, התכנסה ביום  

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

 . 5/2017וחוזר   8/2016משרד הפנים 

 

 פירוט החלטותיה: להלן 

 וועדת ההתקשרויות מאשרת צירופם של יועצים לספר היועצים כמפורט בנספח.  .1

מחלקת מים וביוב מבקשת להתקשר עם יועץ כלכלי לתחשיבי מים וביוב מול רשות המים.  .2

תשי"ח   האזוריות  המועצות  לצו  השנייה  לתוספת  כי  8)  3סעיף    1958  –בהתאם  קובע   )

ללא   להתקשר  רשאית  :  המועצה  בחוזה  ידע מכרז  הדורשת  מקצועית  עבודה  "לביצוע 

מדידה, שמאות,  ,ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח

  ייעוץ ועבודות כיוצא באלה".

רשות המים   מול  וביוב  מים  כלכליים לתחשיבי  כיועצים  המשמשים  היועצים  לכלל  פניה  נעשתה 

 היועצים. הרשומים בספר 

 שעות חודשיות.  16התבקשה הצעת מחיר לריטיינר חודשי בהיקף ממוצע של 

 הצעות מחיר:  3התקבלו  

 ₪ לריטיינר חודשי  6,000 –אוהד ברוך 

 . 07/04/2021בר אור הסירה את הצעתה ביום  –₪ לשעה  200 –בר אור 

 ₪ ריטיינר חודשי.  4,000 –אורבניקס 

ההתקשרות המבוקשת הינה בהתאם לקבוע בסעיף לעיל, ולאור האמור  מבדיקת היועמ"ש נמצא כי  

 המועצה רשאית להתקשר ללא מכרז. 

כי אין   ועדת ההתקשרויות סבורה  ובהתאם לחוו"ד של היועמ"ש,  לעיל,  לאור הנסיבות שהובאו 

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

 ללא מכרז.  המבוקשת

וועדת ההתקשרויות מאשרת התקשרות עם אורבניקס למשך תקופה של שנה עם אפשרות הארכה  

 של שנתיים נוספות. 

 

 

 



 

 

סוג הייעוץשם היועץמס'
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ברק גיט מיסטריאל 
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מקומיות ,דיני שלטון 
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פאזל נתיבי יזמות בע"מ 9

יעוץ בהפקת 

אירועים,כנסים
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יעוץ והתפתחות 

לארגונים,אנשים 

וקהילות


