מספרנו 299523 :

פרוטוקול ישיבת ועדה מספר  4מיום  – 27/10/2020לפי סעיף  )17(3לתקנות עיריות מכרזים
בשל המגבלות הקבועות בתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה
החדש) ,תש"ף ,2020-ישיבת הוועדה התקיימה ללא התכנסות בפועל אלא באמצעות " ."zoomניהול הוועדה בוצע על ידי
גב' מישל עצמון ,ובאופן שמשתתפי הדיון יכולים לראות ולשמוע את כולם ,וההחלטה שתתקבל תהא בהתאם לכך.

השתתפו בישיבה:
חברי הוועדה:
יהודה בן עזרא
ענת קרן בהרב ,עו"ד
רוני חדד
מוזמנים
מישל עצמון
קרין שדה ,עו"ד
אמיר זיו
ליטל אזרד

 מנכ"ל העירייה ויו"ר הועדה יועמ"ש גזבר העירייה-

מנהלת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים
מנהלת אגף נכסים וביטוחים
מנמ"ר
חשבת אגף תקשוב

על סדר היום:
 .1אגף תב"ל  :הארכת התקשרות מכוח חוזה לאחזקת ואספקת מכונות צילום למוסדות עירייה.
 .2אגף נכסים  :בקשה להארכת התקשרות עם חברת ביטוח מגדל [מכרז ביטוחי העירייה].
 .3מחוץ לסדר היום  -אגף תקשוב :הארכת התקשרות מכוח חוזה למתן פתרון לתפעול וניהול
שליטה ובקרה של תהליכי הפיקוח – חוזה מספר .7709
להלן עיקרי הדברים שעלו בישיבה :
 .1הארכת התקשרות מכוח חוזה לאחזקת ואספקת מכונות צילום למוסדות עירייה.
מישל עצמון  :לבקשת האגף הנושא יורד מסדר היום ,היות ותוקף החוזה יפוג בתאריך .30.04.2020
החלטה  :הנושא יורד מסדר היום.
 .2בקשה להארכת התקשרות עם חברת ביטוח מגדל [מכרז ביטוחי העירייה].
קרין שדה  :מכרז הביטוח של כל פוליסות העירייה ,ההתקשרות עם מגדל חברה לביטוח בע"מ עתידה
להסתיים בתאריך  .31.12.2020בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת השעה ,התש"ף  2020נבקש
מהוועדה לבחון אפשרות להאריך התקשרות עם חברת הביטוח מגדל במכרז בנושא ביטוחי העירייה.
הועבר מכתב בקשה לעיון מוקדם של חברי הוועדה  -המכתב מצורף כנספח א' לפרוטוקול.
בקשת האגף  :לאשר הארכת התקשרות מכוח חוזה לתקופה של שנה ,להלן הנימוקים לבקשה :
א .עקב משבר הקורונה נאלצנו לעבוד במתכונת מצומצמת והעבודה בחסר כ"א ,לכן המכרז לא
פורסם.
ב .עבודת הרשות במתכונת מצומצמת גם עיכבה את הליך בחירת היועץ לכתיבת המכרז במסגרת
ועדת היועצים .ההתקשרות עם היועץ אושרה בשבוע שעבר ובימים הקרובים ייחתם ההסכם
עם היועץ שעתיד לסייע בכתיבת המכרז ונתחיל לעבוד.
ג .ועוד ,בגלל המצב שנוצר עקב משבר הקורונה חלו שינויים בשוק חברות הביטוח ותעריפי
הביטוח עלו ב  .40%-30%מכאן שככל שנשהה את פרסום המכרז מאמינה שנשמור על
התנאים הטובים הקיימים היום הן בגבולות האחריות והן בשיעור ההשתתפות העצמית
שהרשות משלמת.
ד .לאור לוח הזמנים הצפוף ,כתיבת מכרז להערכתי תיקח כחודשיים לכן הבקשה להערכה של
חצי שנה.
מנכ"ל  :מאושר.
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החלטת הוועדה:

לאור הנימוקים שהועלו ע"י מנהלת אגף נכסים נבצר מהאגף להיערך לפרסום מכרז חדש במועד בשל
מגבלות על יכולתה של העירייה לערוך מכרז ,הנובעות מהתמודדותה של העירייה עם התפשטות
נגיף הקורונה .לפיכך יש צורך להאריך את ההתקשרות הקיימת ,והוועדה מאשרת את הארכת
ההתקשרות לתקופה של עד  6חדשים ,עד ליום  30.06.2021או עד בחירת זוכה במכרז חדש שיפורסם,
לפי המוקדם ,והכל באותם התנאים הקבועים בפוליסות הביטוח עם מגדל חברה לביטוח בע"מ.
 .3מחוץ לסדר היום – אגף תקשוב :הארכת התקשרות עם חברת מילאון  92בע"מ ,מכוח חוזה
למתן פתרון לתפעול וניהול שליטה ובקרה של תהליכי הפיקוח – חוזה מספר  .7709מצ"ב
כנספח ב' לפרוטוקול מכתב בקשה להארכה מטעם האגף.
יועמ"ש  :עם פרסום התיקון הראשון ביקש האגף הארכת התקשרות ל  6חודשים והוועדה אישרה
לתקופה של  4חודשים בלבד ,עד ל  31.12.2020או עד לבחירת זוכה ,לפי המוקדם .עתה האגף מבקש
תוספת של חודשיים נוספים ולמצות את חצי השנה וזאת ככל הנראה לאור הסגר הנוסף.
ליטל אזרד :המכרז המסתיים בתאריך  .31.08.2020בישיבה הוועדה מיום  25.05.2020אושרה בקשתנו
להארכת התקשרות עם חברת מילאון  92בע"מ .אנו מבקשים להאריך את הבקשה בחודשיים נוספים
ולמצות עד למקסימום של חצי שנה ,להלן הנימוקים :
א.
ב.

ג.

לאור המשך מצב החירום בשל משבר הקורונה וצמצום העבודה במשרדי העירייה ,עוכב הליך
בחירת יועץ במסגרת ועדת יועצים לכתיבת המכרז ורק עתה סיימנו את סבב החתימות
לבחירת היועץ.
בגלל הסגר השני והעובדה שהעירייה עבדה במתכונת מצומצמת ההליכים התעכבו ולא
הספקנו לעמוד ביעד שהוקצב.
מציינת שוב כי מדובר במכרז מורכב  ,הכולל מדדי איכות והרבה ממשקים למערכות חיצוניות
וכתיבתו תימשך מעבר לזמן שאושר.

החלטת הוועדה:
לאור הנימוקים שהועלו ע"י חשבת האגף ולאור הסגר הנוסף בשל התפרצות נגיף הקורונה נבצר
מהאגף להיערך לפרסום מכרז חדש במועד ,וזאת בשל מגבלות על יכולתה של העירייה לערוך מכרז,
הנובעות מהתמודדותה של העירייה עם התפשטות נגיף הקורונה .לפיכך יש צורך להאריך את מועד
סיום ההתקשרות הקיימת בהתאם להחלטת הועדה מיום  ,20.5.2020והועדה מאשרת את הארכת
ההתקשרות עם החברת מילאון  92בע"מ לתקופה של עד  6חודשים ממועד סיום ההתקשרות
המקורית ביום  ,31.08.2020ולא יאוחר מיום  ,28.02.2021או עד לבחירת זוכה במכרז שיפורסם ,לפי
המוקדם ,והכל באותם התנאים הקבועים בהסכם שהסתיים ביום ( .31.08.2020חוזה מס' .)7709

_______________
גזבר
חבר ועדה

_______________
מנכ"ל
יו"ר ועדה

העתקים :
הילה רוזן ,סגנית גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
אורנה גולדפריינד ,מנהלת אגף חוזים ותב"רים
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_______________
יועמ"ש
חברת ועדה

