
 
 

 04/11/2021פרסום החלטת ועדת התקשרויות מיום  

 

, וזאת בהתאם לסעיף  04/11/2021ועדת 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 הנדסה מבקשת להתקשר עם יועצים לניהול ופיקוח פרוייקטים במועצה. בהתאם  .2

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

ללא מכרז בחוז :  רשאית להתקשר  ומומחיות ה  ידע  "לביצוע עבודה מקצועית הדורשת 

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

  ועבודות כיוצא באלה".

אשר   ופיקוח  ניהול  של  הקטגורייה  תחת  הנמצאים  היועצים  לכל  פנתה  הנדסה  מחלקת 

 .ההתקשרות איתם טרם הוסדרה

 .  3.3%היועצים מאושרים לניהול ופיקוח פרוייקטים ב

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

 האמור המועצה רשאית להתקשר ללא מכרז. 

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

בדר ביצוע  להעדיף  את  אין  לבצע  העניין  בנסיבות  וסביר  מוצדק  וכי  פומבי  מכרז  של  ך 

 ההתקשרות המבוקשת ללא מכרז.

 אחיקם הללי הגלעד בע"מ. וועדת ההתקשרויות מאשרת התקשרות עם 

אגף הכספים מבקש להתקשר עם יועצי מס לקבלת שירותי ייעוץ מס שוטף עבור סוגיות   .3

רול  פרה  כולל תהליך  והתאגידיה  במועצה  דודאים.. מיסויות  בחכ"ל  והן  במועצה  הן  ינג 

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

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

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

  ייעוץ ועבודות כיוצא באלה".

 , בר ניר KPMGמציעים, ד. פוטושבסקי, אופיר בוכניק,    4נעשתה פניה ל

 מחירים.   30% –איכות ו  70%הניקוד מורכב מצויון משוקלל של 

 הצעות, בר ניר לא הגיש הצעה.  3התקבלו  



 
בנוסף התקיימו   ואיכות.  ניתוח הצעות המחיר בהתאם לרכיבי מחיר  ראיונות עם מצ"ב 

 נקודות מתוך רכיב האיכות.  50המציעים כאשר ניקוד הראיון היווה 

 

 

 

 70 –ד. פוטושבסקי 

 65 –אופיר בוכניק 

KPMG – 68.7 

וועדת האיכות שהורכבה מגזברית המועצה, מנכ"ל ורואה החשבון של המועצה ממליצה  

 להתקשר ד. פוטושבסקי. 

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

 האמור המועצה רשאית להתקשר ללא מכרז. 

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

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

 .ההתקשרות המבוקשת ללא מכרז

 וועדת ההתקשרויות מאשרת התקשרות עם ד. פוטושבסקי.

  

MAX

KPMGאופיר בוכניקד.פוטושבסקימשרד

אופיר בוכניק0%20%20%20%מחיר ללא מע"מ לחודש ריטיינר

% הנחה בונוס הצלחה חד 

אופיר בוכניק0%15%10%15%פעמי

% הנחה בונוס חד פעמי- 

אופיר בוכניק0%10%10%10%דיבדבנד

70איכותניקוד ההצעות

30מחיר

KPMGאופיר בוכניקד.פוטושבסקיחברה

703540איכות

0.0030.0028.67מחיר

70.065.068.70.00.0סה"כ

KPMGאופיר בוכניקד.פוטושבסקיטבלת עזר איכות:

20101520ניסיון

50252550ראיון אישי

KPMGאופיר בוכניקד.פוטושבסקיטבלת עזר מחיר:

0.0022.0022.0022ריטיינר

% הנחה בונוס הצלחה 

0.004.002.674חד פעמי

% הנחה בונוס חד פעמי- 

0.004.004.004דיבדבנד

0.0030.0028.67

ריכוז הצעות מחיר לשרותי יעוץ מס - מועצה ותאגידיה העירוניים



 
 

 יועצים שאושר צירופם לספר היועצים:  

 

 

השתייכות למחלקהסוג הייעוץשם היועץמס'

מדנס אדריכלים בע"מ 1

אדריכלות-בינוי ערים,מבני 

תעשיה,מבני ציבור,מרכזי 

הנדסהמסחר,מגורים,בניה ירוקה

2

אחיקם הללי הגלעד 

הנדסהניהול ופיקוח בניה בע"מ

3

איילון פתרונות 

כספים וגזברותניהול תיקי השקעות פיננסיים 2004 בע"מ

ארגון עובדי המים 4

שיפור ושכלול מערכות 

המים,ניצול שפכים 

והשבת קולחין,שירותים 

לתחום הסולארי,ניהול 

סביבה ושפ"המשאבי מים ורגולציה

5

א.ד.א.אביאל הנדסה 

בע"מ

ניהול פרויקטים,בקרה 

ואבטחת איכות 

הנדסהבפרויקטים בנייה ותשתיות

אייויטק בע"מ 6

ניהול פרויקטים בתחום 

הנדסהבניה תשתיות ופיתוח

כספים וגזברותניהול תיקי השקעות תפנית דיסקונט7

הנדסהניהול ופיקוח פרויקטיםתמר הנדסה 8

9

BDO-זיו האפט יעוץ 

וניהול בע"מ

ביקורת דוחות 

כספיים,שירותי מיקור 

כספים וגזברותחוץ,מיסוי,יעוץ עסקי וניהולי


