 - 869/1רכישת רכב שטח לחברה
החלטה:
ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת רכישות רכב שטח  4*4לשימוש עובדי החברה המבקרים באתרי החברה
בשטחים שאינם סלולים.
הפטור בהתאם לתקנה  )2( 34לתקנות חובת המכרזים.
נימוקי הוועדה:
•נעשתה השוואת מחירים בין היבואנים לגבי רכב שטח העונה על דרישות החברה.
•רכב שטח מסוג דאצ'יה דסטר  1.5טורבו דיזל  4*4ידני  109כ"ס הוא הזול ביותר בקטגוריה זו.
 - 869/2יועצת תקשורת  -שרית דור גלעדי
החלטה:
ועדת המכרזים מאשרת הרחבת מסגרת ההתקשרות עם יועצת התקשורת שרית דור גלעדי.
הרחבת ההתקשרות בפטור בהתאם לתקנה ( )4( 3ב) ( )3לתקנות המכרזים.
נימוקי הוועדה:
•היועצת התוותה תכנית עבודה בתחילת השנה אשר הייתה אמורה לעמוד בהיקף שאושר.
•היקף העבודה בפתיחת קטע  7החדש בכביש חוצה ישראל ,לא היה צפוי מראש וחייב תשומות גבוהות של
היועצת בתחום התקשורת.
•תכנית המיתוג של החברה חייבה תשומות מעל הצפוי.
•מדובר בשני מהלכים מרכזיים בחברה שלא ניתן להפסיקם באמצע המהלך.
 - 869/3איתן שפרון – יועץ הנדסי לרק"ל
החלטה:
ועדת המכרזים וההתקשרויות של החברה מאשרת הרחבת ההתקשרות עם היועץ איתן שפרון עד סוף .2018
הרחבת ההתקשרות הנה לפי תקנה ( )4( 3ב)( )3לתקנות מכרזים.
נימוקי הוועדה:
•החברה נמצאת בעיצומם של בדיקת מכרזי הניהול התכנון ובקרת התכנון ,היועץ מסייע לחברה בהערכות
ארגונית ובהליכים המכרזיים בפרויקט הרק"ל .
•מדובר בהרחבה של מסגרת ההתקשרות עד לבחירת יועץ חדש
•מדובר בהתקשרות בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה בנסיבות בהן השמירה על אחידות נדרשת
מטעמי חיסכון ויעילות.
•החברה מקדמת הכנה של מסמכי הליך לבחירת יועץ חדש אשר ילווה את חטיבת הרק"ל בשלב התכנון.
 - 869/4פרנטר  -כבילה אופטית לצורך העתקה של תשתית – ספק יחיד
החלטה:
ועדת המכרזים מחליטה לפרסם באתר האינטרנט של החברה על הכוונה להתקשר עם חברת פרטנר כספק
יחיד לשם העתקת תשתית וסיב אופטי של חברת פרטנר בצומת נווה ימין וזאת כדי לאפשר את ביצוע פרוייקט
כביש  444איזור אייל( .כולל חוו"ד מהנדס ראשי לספק יחיד) בהתאם לתקנה  )29(3ו3א לתקנות המכרזים.
הפטור בהתאם לתקנה  )29(3ו3א לתקנות המכרזים.
ההחלטה מפורסמת בלשונית "פטור ממכרז ספק יחיד"

