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אישור התקשרות עם "אקווה מערכות ניהול ותשתיות בע"מ כספק יחיד לצורך אחזקה ואספקת  .1

 ציוד מיחשוב למערכות הבקרה המרכזיות מתוצרת "מוטורולה".

 
אישור התקשרות עם "אגם בקרה, ניטור ושליטה בע"מ" לצורך אחזקה ואספקת ציוד מיחשוב  .2

 למערכות בקרה מתוצרת "אגם".
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אישור התקשרות עם "אקווה מערכות ניהול ותשתיות בע"מ כספק יחיד לצורך אחזקה ואספקת  .1

 ציוד מיחשוב למערכות הבקרה המרכזיות מתוצרת "מוטורולה".

 
 אישור התקשרות עם "אגם בקרה, ניטור ושליטה בע"מ" לצורך אחזקה ואספקת ציוד מיחשוב .2

 למערכות בקרה מתוצרת "אגם".

 

 סיכום הדיון:

 -מוטורולה ומערכות מתוצרת  270מערכות השקייה מרכזיות ממוחשבות, מתוכן  300בעיר קיימות  .1

שנים, עם כניסת חב' אגם לתחום לצורך יצירת  3 -אשר הותקנו לפני כ מערכות מתוצרת אגם 30

 . תחרות

מוטורולה בלבד, וחב' אגם מתחזקת את מערכות  חב' אקווה מתחזקת את מערכות הבקרה של חב' .2

 הבקרה שלה בלבד. אין יכולת לחברה אחת לטפל במערכות החברה האחרת.

לא קיימות חברות  כי ניתנה חוות דעת מקצועית של חברת "שטרק הנדסת מים בע"מ" המאשרת .3

 נוספות אשר להן היכולת לתחזק את המערכות הקיימות.

ת, כנדרש בהליך אישור ספק יחיד, בדבר כוונת העירייה להתקשר עם בוצע פרסום בעיתונות הארצי .4

 שתי החברות הללו ולא התקבלו בקשות נוספות.

 ולא ברכישת מערכות השקייה נוספות.בלבד יודגש כי המדובר באחזקת המערכות הקיימות  .5

אגם והיקף ההתקשרות השנתית עם חב' ₪  166,000היקף ההתקשרות השנתית עם חב' אקווה הינו  .6

 לא חל שינוי לעומת אשתקד.₪.  9000הינו 

מול החברות  ישירההתקשרות הוזלה בשל בשנים האחרונות עלות תחזוקת המערכות יצויין כי  .7

 .כבעבר ללא גורם מתווךהספקיות ,

 ההתקשרות הינה לשלוש שנים עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות.  .8

 

 :1החלטה מס' 

 התקשרות כמפורט להלן:לאשר הוחלט פה אחד להמליץ לראש העיר 

התקשרות עם "אקווה מערכות ניהול ותשתיות בע"מ כספק יחיד לצורך אחזקה ואספקת ציוד  .1

 מיחשוב למערכות הבקרה המרכזיות מתוצרת "מוטורולה".

 לצורך אחזקה ואספקת ציודכספק יחיד התקשרות עם "אגם בקרה, ניטור ושליטה בע"מ"  .2

 מיחשוב למערכות בקרה מתוצרת "אגם".

 ההתקשרות הינה לשלוש שנים עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות.

 

________________ 

 משה חזות

 יו"ר הוועדה
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 אישור ראש העיר

 

 

 

 הפעלת תוכנית קהילה תומכת. – 28/2017דיון במכרז מס'   .3

 

 סיכום הדיון:

 

ע"י בתחילה , 2003אזרחים ותיקים החל משנת  רבתוכנית "קהילה תומכת" פועלת בעיר בק .1

 רז. חב' מטב אשר זכתה במכ ע"י  ולאחר מכן "אשל ירושלים"הג'וינט באמצעות עמותת 

בתי האזרחים הותיקים והוא כולל: לחצני מצוקה, אמבולנס, רופא , אב בית בהשירות ניתן  .2

 שבודק את צורכי הקשיש וכן פעילות חברתית מחוץ לבית.

  ניצולי שואה. 85 -בתי אב מקבלים שירות במסגרת התוכנית, מתוכם כ 190 -כיום כ .3

 תושבים. מעבר לכך, במידה וקיים צורך ניתן לפתוח  200כמות מקסימלית לתוכנית הינה  

 תוכנית נוספת. 

לאדם. ₪  105הינה אשר נקבעה על ידי משרד העבודה והרווחה עלות הפעלת התוכנית  .4

ע"י  25% -ע"י ביטוח לאומי ו 75%והיתרה ממומנת להכנסתו  התושב הינה בהתאםהשתתפות 

 הרשות. 

 לחודש.₪  25בתוכנית הינו קבוע ועומד על ניצולי שואה יצויין כי סכום השתתפות         

 ₪.   110,000עלות שנתית להפעלת הפרויקט הינה          

פורטו לכן איכות, פי הנמדד על במכרז מדובר פורסם מכרז להפעלת תוכנית קהילה תומכת.  .5

 לכל סעיף. והניקוד אשר ינתן ל פיהן תבחנה ההצעותאשר ע אמות המידהבגוף המכרז 

לבחינת ההצעות שחבריה הם, מנכ"ל העירייה מר דוד שטרית,  מנהלת מקצועית מונתה ועדה  .6

האגף לשירותים חברתיים גב' צביה אוחנה, ומדריכה ראש צוות באגף הרווחה גב' אורית 

 מזרחי.

הצעות ע"י: מטב עמותה לשירותי טיפול ורווחה )ע"ר(, מוקד אנוש בע"מ, חב'  6הוגשו  .7

סקיולייף ישראל בע"מ, יד להחלמה בע"מ שירותי רופאים, חב' תגבור בע"מ , ובטחון ושר"פ 

 בקהילה וארגונים בע"מ.

תנו נתונים וניבפניה , הוצגו בנפרד נפגשה עם נציגי כל אחת מהחברותהמקצועית הוועדה  .8

הוועדה נתנה לחברות אשר לא הציגו המלצות על פי הפורמט  הבהרות לשאלות הוועדה.

 הנדרש במכרז, הארכה לצורך השלמה.

תוכניות "קהילה  40 -חב' תגבור בע"מ קיבלה את הניקוד המצטבר המקסימלי. מפעילה כ .9

 להמליץ עליה כהצעה הזוכה.ע"י הוועדה המקצועית מוצע לכן תומכת" 

לחברות לכל המציעים ובפרט עת מנכ"ל העירייה כי הצוות המקצועי נתן הזדמנות לאור הוד  .10

נסיונם בהפעלת קהילות  עניין להבהרות שזכו בניקוד הנמוך ביותר להשלים המלצות ו/או 
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אין צורך בהזמנה שלדעת היועץ המשפטי עו"ד איתן בראש הרי ,תומכות עפ"י הנדרש במכרז 

 לצה הינה על החברה שקיבלה את הניקוד הגבוה ביותר .מוע נוסף ,וע"כ כאמור ההמלשי

 

 

 

 

 

 

 :2מס'  החלטה

והניקוד המקסימלי  שהוגשו לבחינת ההצעותהמקצועית לאור חוות הדעת של חברי הוועדה 

ועדת ולאור חוות הדעת של היועץ המשפטי ,בבחינת אמות המידה, שקיבלה חב' תגבור בע"מ 

כחברה הזוכה להפעלת תוכנית "קהילה  בחב' תגבור בע"מ ממליצה לראש  העיר לבחור המכרזים 

 תומכת" ביבנה.

 

 

 

________________ 

 משה חזות

 יו"ר הוועדה

 

 

 

 

 

 אישור ראש העיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


