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 מכרזים עיריות לתקנות( 17)3 סעיף לפי – 2020/50/20מיום  א' 2מס' ועדה  ישיבתפרוטוקול 

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

יכולים לראות ולשמוע את כולם, וההחלטה שתתקבל תהא  שמשתתפי הדיוןובאופן  ,בוצע על ידי גב' מישל עצמון
  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

 ראש אגף תקשוב ומערכות מידע - אמיר זיו

 חשבת אגף תקשוב ומערכות מידע - ליטל אזרד

 

   על סדר היום:

הארכת התקשרות מכוח חוזה לאספקת שירותי רט"ן, מכשירים סולאריים, שירותי מפ"א  .1
 .7914חוזה מספר  –ואביזרים נלווים בעיריית הרצליה 

הארכת התקשרות מכוח חוזה למתן פתרון לתפעול וניהול שליטה ובקרה של תהליכי  .2
 .7709חוזה מספר  –הפיקוח 

 כללי :

 
 להלן עיקרי הדברים שעלו בישיבה : 

התכנסה הוועדה לבחון אפשרות להאריך התקשרות עם לבקשת אגף תקשוב ומערכות מידע  מישל :
 -בקשה לעיון מוקדם של חברי הוועדה  ימכתב. האגף העביר ספקים בנושאים שבסדר היום

 לפרוטוקול. ב'-וא'   יםכנספחמצורפים  יםהמכתב
 

מכוח חוזה לאספקת שירותי רט"ן, מכשירים עם חברת הוט מובייל, הארכת התקשרות  .1
 .7914חוזה מספר  –סולאריים, שירותי מפ"א ואביזרים נלווים בעיריית הרצליה 

ורציפות תפקודית מצומצם ייעודי לתמיכה  אעבדנו במתכונת כ"בתקופה האחרונה  :אמיר זיו
 .במשבר הקורונה. למרות זאת המשכנו לקדם את שתי ההתקשרויות המובאות לאישור הוועדה

, אך לאור מצב החירום נקטעה העבודה השוטפת ולא לקראת פרסום מכרזבהתקשרות זו נמצאים 
תסתיים תקופת ההתקשרות על פי המכרז ת הזוכה בטרם רנצליח להשלים פרסום המכרז ובחי

הארכת התקשרות מכוח חוזה לאספקת שירותי רט"ן, מכשירים סולאריים,  : בקשת האגףהקיים. 
או עד  15.11.2020של חצי שנה ועד ליום לתקופה  שירותי מפ"א ואביזרים נלווים בעיריית הרצליה.

 לבחירת זוכה חדש במכרז שיתפרסם. 
 

כוונת , כשהמכרז לקראת סיום ? לתקופה של חצי שנה הארכת התקשרות מדוע מבקשיםיועמ"ש : 
כי עקב המגבלות כתוצאה מהוראת שעת העירייה לגביהן שוכנעה התקנה להארכת התקשרויות 

וזהו מכרז חירום קיים צורך. במקרה זה סבורה, לאור דברי מנהל האגף כי המכרז כמעט מוכן, 
 שנה. 1/2של של התקשרות עם הזכיין לתקופה אין כל סיבה להארכה המשך, 

 
 חודשים עם אופציה.  3לאור כך מבקש לאשר הארכה ל :  אמיר זיו
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לעוד  ,הארכה, באישור מראשאופציה לחודשים עם  3אשר הארכת התקשרות לתקופה של נ מנכ"ל :
 .חודשים 3
 

 החלטת הוועדה: 
ולאור תפקודית,  רציפות על בשמירה לצורך בנוגע האגף שהועלו ע"י מנהל הנימוקים לאור

ההסברים שנתנו על ידי מנהל האגף מהם עולה כי לאור ההוראות והצווים שחלו בשל התפרצות 
נגיף הקורונה נבצר מהאגף להיערך לפרסום מכרז חדש במועד, ויש צורך להאריך את ההתקשרות 

חודשים,  3לתקופה של הוט מובייל  החברת עם ההתקשרות הארכת את הועדה מאשרתהקיימת, 
, או עד בחירת זוכה במכרז 7914מספר ם הקבועים בהסכ התנאים אותםב, 15.08.2020ליום  עד

 . חדש שיפורסם, לפי המוקדם
 

לאשר מימוש אופציה  , ככל ואם ישוכנע כי יש לכך הצדקה,מנכ"ל העירייה הוועדה מסמיכה את
או עד בחירת זוכה במכרז חדש שיפורסם, , 15.11.2020, עד ליום חודשים נוספים 3 עד להארכה של

 . 7914מספר ם התנאים הקבועים בהסכ באותםלפי המוקדם, והכל 

 

מכוח חוזה למתן פתרון לתפעול וניהול בע"מ,  92עם חברת מילאון הארכת התקשרות  .2
 .7709חוזה מספר  –שליטה ובקרה של תהליכי הפיקוח 

למערכות  דוחות חנייה של שאיפה ופיקוח וממשקיםמסופוני חנייה, מדובר במערכת אמיר זיו : 
 , לאור מצב החירוםבמקרה זה. 31.08.2020בתאריך סתיים המכרז המחיצוניות של משרדי ממשלה. 

לאור מורכבות המכרז, המכרז.  לכתיבת יועץ במסגרת ועדת יועציםיציאה לבחירת רק עתה  האושר
ההתקשרות הארכת את  יםבקשמ. ריך כי כתיבתו עלולה להמשך מעבר לזמןעמשכולל מדדי איכות, 

 פונים לוועדה בבקשה לאישור על מנת שלא נהיה בבעיה. אנו עד סוף מאי, מכורח התקנה 

 החלטת הוועדה: 
ולאור תפקודית,  רציפות על בשמירה לצורך בנוגע האגף שהועלו ע"י מנהל הנימוקים לאור

מהם עולה כי  )נספח ב'( 19.5.20מיום  , לרבות במכתב האגףההסברים שנתנו על ידי מנהל האגף
לאור ההוראות והצווים שחלו בשל התפרצות נגיף הקורונה נבצר מהאגף להיערך לפרסום מכרז 

 התקשרותה הארכת את הועדה מאשרתחדש במועד, ויש צורך להאריך את ההתקשרות הקיימת, 
או עד  ,31.12.2020 ולא יאוחר מיום חודשים,  4עד בע"מ לתקופה של  92מילאון  החברת עם

ם המסתיים התנאים הקבועים בהסכ באותם לבחירת זוכה במכרז שיפורסם, לפי המוקדם, והכל
 (7709)חוזה מס' . 31.08.2020ביום 

 
 

 
 

  _______________      _______________  _______________ 

    
 יועמ"ש                    מנכ"ל                       גזבר        

 חברת ועדה            ועדהיו"ר                  ועדה חבר
 
 

 העתקים : 
 הילה רוזן, סגנית גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה

 יםאורנה גולדפריינד, מנהלת אגף חוזים ותב"ר
 


