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נוכחים:
מנכ"ל – יריב אביטל – יו"ר הוועדה.
גזברית – סיון לוי – חברה.
יועמ"ש – עו"ד עודד רומנו  -חבר.
מייעץ – קב"ט המועצה מר אלי זיו.
על הפרק  -הארכת התקשרות המועצה עם החברה הזכיינית לעניין מכרז אבטחת מוסדות חינוך,
לשנת הלימודים תשפ"א.
למועצה יש חוזה התקשרות עם חברת ש.א.ש צפון ועמקים ,לביצוע אבטחת מוסדות החינוך ביישוב.
הזכיין נבחר ,בהתאם למכרז המשכ"ל.
ההסכם תקף ,עד לסיום שנת הלימודים תש"פ ,והצוות המקצועי מבקש מהוועדה לבחון הארכת
התקשרות לשנה נוספת ,בלי עריכת מכרז נוסף ,בהתאם לסמכות הקיימת לוועדה לפי סעיף )17( 3
לתוספת השלישית לצו המועצות המקומית.
להלן נימוקי הצוות המקצועי:
מכרז האבטחה מחייב הכשרת מאבטחים .התארגנות כעת להכשרה ,בצילה של תקופת הקורונה,
שהשביתה את המשק מעבודה לפרק זמן של חודשיים ,היא בלתי אפשרית.
המכרז קשור בכוח אדם ,כשעלות שכר כוח האדם רק גדלה עם הזמן ,ולא פוחתת.

בהתחשב בכך שכבר במכרז הקודם ,במסגרת הצעות זכייני המשכ"ל ,חברת ש.א.ש הייתה זולה
במחיריה ביחס לאחרים ,הסיכוי לקבל במכרז חדש הצעת מחיר טובה יותר – קלושה עד לא קיימת.
ש.א.ש מוכנים להתקשרות לשנה נוספת באותם מחירים .נבדקה עימם האופציה להפחתת המחיר –
אך ש.א.ש סירבו לכך .דומה כי ניתן להבינם בהתחשב באמור לעיל.

גם רשויות מקומיות אחרות ,דוגמת פרדס חנה כרכור החליטו על הארכת התקשרות דומה.

ברגיל ,ישנה סמכות לאור הקורונה להאריך התקשרות ל 6 -חודשים ,ואולם קיימת סמכות להארכה גם
ב 12 -חודשים.

בנסיבות דנן – הארכה ב 6 -חודשים ,תחייב לצאת במכרז חדש באמצע שנת הלימודים ,דבר שיפגע
בבתי הספר ,וברמת הבטיחות – ואינו הגיוני בנסיבות העניין.
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החלטה:

לאור האמור לעיל ,ומנימוקי הצוות המקצועי ,מחליטה הוועדה על הארכת ההתקשרות עם ש.א.ש.
בהסכם לאבטחת מוסדות חינוך למשך  12חודשים נוספים ,עד לסיום שנת הלימודים תשפ"א ,באותם
התנאים ובפטור ממכרז.

העתק החלטתנו יפורסם כנדרש באתר המועצה.

מנכ"ל יריב אביטל _____________
גזברית סיון לוי _____________
עו"ד עודד רומנו ______________

