ועדת התקשרויות כללי

מאושר
התקיים בתאריך28/05/2018 :
מיקום הישיבה :לשכת הגזבר
תאריך אישור05/06/2018 :
הודפס ע"י :מורן סרידו

מספר דיון11194 :
נוהל ע"י:דינה בר-אולפן
תועד ע"י:
הוקלד ע"י :מורן סרידו

נושא הדיון:

ועדת התקשרויות מינהל כללי מיום 28.05.18
הדיון תועד ע"י עו"ד אושרת מצליח
השתתפו :עודד לוי  -גזבר -גזבר העירייה; דינה בר-אולפן  -משנה למנכ"ל -המינהל הכללי; אושרת מצליח -
עורך דין -היועץ המשפטי; יוסי בן סימון  -מנהל אגף -אגף המחשוב; אדי בן-חמו  -דובר העירייה -דובר
העירייה; עומר אונגר  -מנהל אגף -מינהל שירותים חברתיים
נעדרו :אושרת עייש
מכותבים:

סעיף  :1ייעוץ תקשורת בשפה הרוסית
אדי הדובר מבקש להתקשר עם אינה שטיינברג לתקופה של  6חודשים ללא בחינה של יועצים נוספים.
העלות החודשית היא עד  10,000ש"ח לחודש ועד  60,000ש"ח לחצי שנה.
הכל בהתאם לתנאי ההסכם המקורי מולה שאמור להסתיים בתאריך  ,22.06.18ללא שינויים נוספים.
הסיבה לכך היא שמאחר ואנו נמצאים בתקופת בחירות ,אין זה ראוי לצאת למכרז או לבחון שינוי
התקשרות לתקופה זמנית של פחות מחצי שנה ,מאחר שיהיה קשה לאתר יועץ לתקופה קצרה .יציאה
למכרז כאמור ,ככל שיוחלט על המשך קבלת השירותים מיועץ ,תתבצע לאחר הבחירות.
מבחינת השירותים הניתנים על ידי היועצת – היא מתרגמת את כל חומרי הדוברות לשפה הרוסית .היא
גם יוצרת קשר עם העיתונות הרוסית וכיו"ב .לצורך עבודתה נדרשת היכרות טובה עם העולם הרוסי.
מדובר בעובדת מקצועית שהשירות שלה מאוד מוערך.
משימות
נושא המשימה

פעילות
בנסיבות המפורטות לעיל,
הוועדה מחליטה לאשר
ההתקשרות עד  10,000ש"ח
לחודש ועד  60,000ש"ח לחצי
שנה.
הלשכה המשפטית בשיתוף אדי
בן-חמו תכין הסכם.

אחראי
אושרת מצליח

יעד
30/06/2018

סעיף  :2 מתן שירותי ייעוץ בתחום הכספים למינהל שירותים חברתיים 
נעשתה פנייה ל 4-מציעים והוגשה הצעה אחת:
חברת וייסלר חשבונאות וניהול בע"מ הציעה  220ש"ח לשעה לפני מע"מ.
גפן רו"ח ,פישמן רו"ח ושחף רו"ח לא הגישו הצעות.
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משימות
נושא המשימה

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת וייסלר חשבונאות וניהול
בע"מ לשנה עם אופציה לשנתיים
נוספות לפי  220ש"ח לשעה לפני
מע"מ עד  16שעות בחודש ועד
סכום כולל של  140,000ש"ח
לפני מע"מ.
הלשכה המשפטית בשיתוף עומר
אונגר תכין הסכם.

אחראי
אושרת מצליח

יעד
30/06/2018

סעיף  :3ייעוץ וליווי בתחום אבטחת מידע 
נעשתה פנייה ל 3-מציעים והוגשו  3הצעות:
.1חברת  1ONEהציעה  42,000ש"ח לשנה
.2חברת וירגונט הציעה  34,200ש"ח לשנה
.3חברת אוסנט טופ קומ בע"מ הציעה  43,800ש"ח לשנה
יוסי ממליץ על חברת וירגונט ומבקש התקשרות לשנה עם אופציה לשנתיים נוספות.

משימות
נושא המשימה

פעילות
הועדה מאשרת התקשרות עם
חברת וירגונט בע"מ בהיקף כספי
של  34,200ש"ח לשנה עם
אופציה לשנתיים נוספות.
הלשכה המשפטית בשיתוף יוסי
בן סימון תכין הסכם.

אחראי
אושרת מצליח

יעד
30/06/2018
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