
 שלא מן המנין 15/2019פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 
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: אליהו ליבמן, אליעזר רודריג,, ישראל אזולאי, חיים זלינגר, ליטי סעיידמשתתפים

: מלאכי לוינגר, ישראל ברמסון, שלומי שוקרון, סטס גרשיקובלא השתתפו

 שולי שמעון, חיים שחרנוכחים:

 סדר יום:
התקשרות עם המתנ"ס לביצוע עבודות ומתן שירותים עבור המועצה בהליך של פטור.1

ממכרז
פטור ממכרז לחב' מוטורולה לאספקה והתקנת מצלמות בגדר הביטחון.2

  התקשרות עם המתנ"ס לביצוע עבודות ומתן שירותים עבור המועצה בהליך של פטור  :   1  סע' 
ממכרז

 ₪ למתנ"ס עפ"י החלטת המועצה ובהתאם לחוו"ד היועמ"ש,400,00חיים: כדי לאפשר העברת ההלוואה ע"ס 
מוצע

 לבקש מהממונה פטור ממכרז להתקשרות עם המתנ"ס בדומה לתיקון לצו המועצות המקומיות
בישראל.

אליהו: אני מציע לאשר פטור ממכרז להתקשרות עם המתנ"ס לביצוע עבודות ומתן שירותים עבור המועצה
בהתאם 

למכתבו של היועמ"ש ובכפוף לאישור הממונה.  

הצבעה: בעד – פה אחד

25/9/2019 מיום 15/2019 בישיבה מס' 1החלטה בסע' 
הוחלט לאשר התקשרות עם המתנ"ס לביצוע עבודות ומתן שירותים עבור המועצה  בהליך של פטור ממכרז

בכפוף לאישור הממונה. 

  פטור ממכרז לחב' מוטורולה לאספקה והתקנת מצלמות בגדר הביטחון  :   2  סע' 

 ביצעה המועצה פרוייקט חגורת גילוי מבצעית ע"י מצלמות בטחון בעלות כוללת של כ- 2018שולי: במהלך 
 ₪  באמצעות חב' מוטורולה שזכתה במכרז פומבי כדין.605,000

 ₪ להמשך פרוייקט זה וגורמי900,000 קיבלה המועצה תקציב נוסף בסך של כ- 2019בשנת 
הבטחון ממליצים לבצע זאת באמצעות חב' מוטורולה בפטור ממכרז, בנימוק שביצוע הפרוייקט ע"י

חב' אחרת יוביל לכפל מערכות ויגרום לבעיות טכניות רבות ועלויות כבדות.
לאור זאת המועצה מתבקשת לאשר ביצוע העבודה בפטור ממכרז בכפוף לאישור הממונה ולפניית

היועמ"ש בעניין זה.

אליהו: מציע לאשר פטור ממכרז לחב' מוטורולה לאספקה והתקנת מצלמות בגדר הבטחון עס' של כ-
900,000.₪  



הצבעה: בעד – פה אחד

25/9/2019 מיום 15/2019 בישיבה מס' 2החלטה בסע' 
הוחלט לאשר פטור ממכרז להמשך התקשרות עם חב' מוטורולה לאספקה והתקנת מצלמות בגדר הבטחון

 ₪  בכפוף לאישור הממונה.900,000בסך של  כ-

       אליהו ליבמן                                                שולי שמעון
                                                                       ראש המועצה                                             מנכ"ל

המועצה


