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יום ראשון23/08/2020 ,
פרוטוקול ישיבת ועדת התקשרויות מיום 23.8.2020
משתתפים:

דן תנחומא – מנכ"ל המועצה ,תומר גלעד – גזבר המועצה  ,עו"ד עמית
מונצ'ר – יועמ"ש ,אמנון ויזל – מרכז ועדת התקשרויות.

הוועדה מאשרת את קיום הישיבה באמצעות זום.
על סדר היום:
א .אישור התקשרות עם חב' בינת תקשורת מחשבים בע"מ בנושא אספקת שירותי
טלפוניה.
א .אישור התקשרות עם חב' בינת תקשורת מחשבים בע"מ בנושא אספקת שירותי
טלפוניה
בהתאם לאישור מנכ"ל משרד הפנים מיום  ,2.2.2020רשאית המועצה להתקשר עם
הזוכים במכרזים מרכזיים שפורסמו ע"י החשב הכללי בשנות התקציב  2010עד ,2020
וזאת בכפוף לתנאים המפורטים באישור הנ"ל.
חב' בינת תקשורת מחשבים בע"מ (להלן" :חב' בינת") זכתה במכרז  ,13-2014שפורסם
ע"י החשב הכללי לאספקת ציוד ושרותי טלפוניה קווית.
חב' בינת הייתה הזוכה היחידה במכרז הנ"ל ,וההתקשרות עימה הינה בתוקף עד ליום
.30.8.2022
לפי עמדת היועמ"ש ,המועצה רשאית להתקשר עם חב' בינת לקבלת השירותים הנ"ל,
וזאת מכוח אישור מנכ"ל משרד הפנים ,וזאת בכפוף לתנאים הבאים:
א .ההסכם עם חב' בינת ייחתם לפני מועד תום תוקף האישור (.)31.12.2020
ב .ההתקשרות עם חב' בינת תוגבל לתקופת ההתקשרות מכוח ההסכם נשוא המכרז
המרכזי (קרי עד ליום .)30.8.2022
ג .החוזה שייחתם בין המועצה לבין בינת יהא בנוסח החוזה שנכלל במסמכי המכרז
המרכזי ,ועפ"י תנאיו.
ד .לפי סעיף  9לאישור מנכ"ל משרד הפנים ,לא ניתן להגדיל את החוזה או להוסיף לו
פרטים ,אלא עפ"י הוראות החוזה ,ולא תחול על התקשרות זו הוראת סעיף )7(3
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לתוספת השניה לצו המועצות האזוריות (לעניין האפשרות של הגדלה עד  25%ועד
.)50%

פרוטוקול זה יפורסם באתר האינטרנט של המועצה.
מאשר :דן תנחומא – מנכ"ל המועצה ויו"ר הוועדה
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