עיריית גבעת שמואל
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 15.10.18
נוכחים:

מר יעקב ויליאן – יו"ר ועדה
מר בני סומך -חבר
מר הרצל ארביב – חבר
מר משה מרר -חבר
מר צחי פרץ – גזבר
גב' אתי דהן -מנהלת אגף החינוך
עו"ד יהודית נוי-מחלקה משפטית

מר צחי פרץ  :בפני ועדת המכרזים מונחות  2בקשות להכרה בהתקשרות ללא מכרז עם ספק יחיד:
א .התקשרות עם חברת נס טכנולוגיות להפעלת תכנית פיתוח מנהיגות טכנולוגית וניהול ידע.
ב .התקשרות עם קרן גרינספן (חל"צ) ישראל להפעלת תכנית ספריית פיג'מה בגני הילדים.
עו"ד יהודית נוי  -תקנה  )4(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח –  1987קובעת" :העירייה
רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז אם החוזה הוא מסוג חוזים אלה:
( ) 4חוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה הנערך עם הספק היחידי בארץ לאותם טובין או עם
המומחה היחיד בארץ לביצוע אותה העבודה ,אם מומחה שהוועדה מינתה לעניין זה קבע בכתב
באישור הועדה כי אכן אותו ספק או מומחה הם היחידים בארץ".
דרך המלך להתקשרות היא באמצעות מכרז שמטרתו קבלת התוצאה הטובה והזולה ביותר בהליך
תחרותי ,תוך מתן שוויון הזדמנויות לספקים .החריגים לכך הם הפטורים אותם יש לפרש
בצמצום .הפטור שבסעיף  )4( 3הנ"ל מתייחס להתקשרות עם ספק יחיד ,שמשמעו הוא הספק היחיד
המסוגל לבצע את העבודות.
א .התקשרות עם חברת נס טכנולוגיות להפעלת תכנית פיתוח מנהיגות טכנולוגית וניהול ידע
גב' אתי דהן -חברת נס טכנולוגיות מפעילה תכנית לפיתוח מנהיגות טכנולוגית וניהול ידע
 CTM-EDלתלמידי כיתות ט'-י"א (להלן – "התכנית") .מדובר בתכנית ייחודית הנמשכת כשנתיים
כ120,000-
וחצי וכוללת  3שעות למידה שבועיות ועוד  2סמינרי קיץ היקף התכנית הוא
 ₪בסה"כ לכל התקופה .מבדיקת שערכתי המדובר בתכנית ייחודית שאין דומה לה ולא מצאתי
ספק נוסף המעיל תכנית דומה .העתק מכתבי בנושא מונח בפניכם.
צחי פרץ  -העירייה פרסמה קול קורא בעיתון ובו הודיעה על כוונתה להתקשר עם חברת נס
טכנולוגיות להפעלת התכנית הנ"ל וככל שיש גוף המספק תכנית דומה רשאי להגיש את הצעתו
ולהעבירה לעירייה.
גב' אתי דהן – לא התקבלו הצעות מאף גורם שהוא ,לפיכך אנו מבקשים לאשר את ההתקשרות עם
חברת נס טכנולוגיות להפעלת התכנית למחזור שיתחיל בשנת הלימודים תשע"ט.
מר הרצל ארביב :מבקש לבדוק האם אפשר להוסיף להסכם מול נס טכנולוגיות סעיף בעניין זכויות
יוצרים וזכויות קנייניות על כל פטנט שיומצא על ידי התלמידים המשתתפים בתכנית.

החלטה
לאור חוו"ד מנהלת אגף החינוך והמלצתה ולנוכח העובדה שלא התקבלו כל הצעות מגופים כלשהם
לעניין קול הקורא ,הועדה ממליצה ,פה אחד ,התקשרות עם חברת נס טכנולוגיות כספק
יחיד להפעלת תכנית לפיתוח מנהיגות טכנולוגית וניהול ידע  CTM-EDלתלמידי כיתות ט'-י"א
התכנית ,שתחל בשנת תשע"ט.
בברכה
יעקב ויליאן -יו"ר ועדת מכרזים

ב .התקשרות עם קרן גרינספן ישראל (חל"צ) להפעלת תכנית ספריית פיג'מה בגני
הילדים
גב' אתי דהן -תכנית ספריית פיג'מה ,הינה תכנית לעידוד האוריינות שבמסגרתה מוענקים ספרי
קריאה איכותיים לילדים .התכנית מופעלת בגנים ובבתי הספר בכיתות א' ו-ב' .המדובר בתכנית
בהיקף של כ ₪ 70,000-לשנת תשע"ט .התכנית מופעלת ע"י משרד החינוך באמצעות גופים שאושרו
על ידו .במסגרת זו ,משרד החינוך התקשר עם קרן גרינספון להפעלת התכנית בכל רחבי הארץ אשר
אושר על ידו כספק יחיד לשנת תשע"ט .העתק אישור משרד החינוך על התקשרות עם קרן גרינספון
בפטור ממכרז בעילת ספק יחיד עם קרן מונח בפניכם .לפיכך ,ומשמדובר בתכנית המופעלת ע"י
משרד החינוך באמצעות גופים שאושרו על ידו ,ומשהגוף היחיד שאושר על ידו היא קרן גרינספון,
הועדה מתבקשת לאשר את ההתקשרות עם קרן גרינספון להפעלת תכנית ספריית פיג'מה ,ללא
מכרז ,בעילת ספק יחיד לשנת תשע"ט.
התקיים דיון.

החלטה
לאור חוו"ד מנהלת אגף החינוך ולאור אישור משרד החינוך על התקשרות בפטור ממכרז שהוצג
לוועדה ,הועדה ממליצה ,פה אחד ,התקשרות ללא מכרז עם קרן גרינספון ישראל (חל"צ) ,בעילת
ספק יחיד ,להפעלת תכנית ספריית פיג'מה לשנת הלימודים תשע"ט.

בברכה
יעקב ויליאן -יו"ר ועדת מכרזים

