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 מכרזים עיריות לתקנות( 17)3 סעיף לפי - 2020/50/02מיום  ' ב2מס' ועדה  ישיבתפרוטוקול 

בשל המגבלות הקבועות בתקנות שעת חירום )הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות 
 ."zoom" אמצעותבאלא  , ישיבת הוועדה התקיימה ללא התכנסות בפועל2020-נגיף הקורונה החדש(, תש"ף

וע את כולם, יכולים לראות ולשמ שמשתתפי הדיוןובאופן  ,עדה בוצע על ידי גב' מישל עצמוןוניהול הו
  וההחלטה שתתקבל תהא בהתאם לכך.

 :בישיבה השתתפו

  :העדווהחברי 

   הועדה יו"רמנכ"ל העירייה ו - יהודה בן עזרא

   יועמ"ש - ענת קרן בהרב, עו"ד

  גזבר העירייה - רוני חדד

   מוזמנים 

 ובקרת תהליכיםמנהלת ועדות עירוניות  - מישל עצמון

 תב"לאגף  מנהלס'  - ליאור קורנפלד

 

   על סדר היום:

לרכישה התקנה ואחזקה של עם חברת טלטון אלקטרוניקה בע"מ,  ,הארכת התקשרות מכוח חוזה
 .8070חוזה מספר  –מרכיבי בטחון במוס"ח ועירייה

 להלן עיקרי הדברים שעלו בישיבה : 

כנספח א' המכתב מצורף בקשה לעיון מוקדם של חברי הוועדה, האגף העביר מכתב  מישל :
 לפרוטוקול.

 
אשר  ,מדובר במכרז של מרכיבי בטחון, אזעקות ומערכות קריזה בבתיה"ס ורחבי העיר :ליאור 

. תכננו לעבוד על הכנת המכרז בחודשים פברואר ומרץ אולם בשל 08.08.2020תוקפו יפוג בתאריך 
לאסוף את כל היתה עבד האגף במתכונת מצומצמת ומנהלת המשל"ט אשר אמורה  משבר הקורונה

 . 30%לאור המשבר וצמצום עובדים ל חופשה ל הוצאההנתונים ממוסדות העירייה והחינוך 
 

בכל מוסדות החינוך והעירייה בהם שמדובר יש חשיבות ללמידת הנושא על ידי לאור העובדה 
מערכת אזעקת שער  –נושאים נוספים, כגון במכרז החדש ברצוננו להכניס מערכות קריזה ואזעקה ו

 פתוח.
 

לרכישה, התקנה ואחזקה של מרכיבי בטחון במוס"ח הארכת התקשרות מכוח חוזה   בקשת האגף
, לפי או עד לבחירת זוכה חדש במכרז שיתפרסם 07.02.2021של חצי שנה ועד ליום לתקופה  ועירייה

 בחודש.₪  11,000ל  10,000מדובר בעלות של בין . המוקדם
 

 רציפות על בשמירה לצורך בנוגע האגף מנהלס' שהועלו ע"י  הנימוקים לאורהחלטת הוועדה: 
ולאור ההסברים שנתנו על ידו מהם עולה כי לאור ההוראות והצווים שחלו בשל התפרצות  תפקודית

נגיף הקורונה נבצר מהאגף להיערך לפרסום מכרז חדש במועד, וכי עריכת מכרז חדש מצריכה 
טלטון  החברת עם ההתקשרות הארכת את הועדה מאשרת, הארכת ההתקשרות הקיימת

או עד לבחירת זוכה חדש במכרז  07.02.2021ליום  עדחודשים,  6לתקופה של  אלקטרוניקה בע"מ
 . 08.08.2020ם המסתיים ביום הקבועים בהסכ התנאים אותםבהכל , המוקדם לפישיתפרסם 

 
 
  _______________      _______________  _______________ 

    
 יועמ"ש                    מנכ"ל                       גזבר        

 חברת ועדה            ועדהיו"ר                ועדה חבר
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 העתקים : 
 הילה רוזן, סגנית גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה

 יםאורנה גולדפריינד, מנהלת אגף חוזים ותב"ר
 


