
עיריית יבנה 
שכה משפטיתל

 2020נובמבר,  17תאריך: 

 סלולר תקשרות עם חב' בנושא ה 17.11.2020ועדת שלושה מיום פרוטוקול  -הנדון

 נוכחים:

מר דוד שטרית  –מנכ"ל 

גב' תמר קופר  –גזברית 

טובה שפירא אלטמן  גב'  –יועמ"ש 

מר אוהד סגל    – מנהל אגף כ"א

לעירית יבנה לעניין שירותי סים )טלפוניה(. חידוש ההתקשרות   – שאנו

. 23.11.2020חב' פרטנר מסתיים בתאריך  ההסכם הקיים כיום בין העירייה לבין –רקע 

 ; התקשרות במסגרת מכרז חשכ"ל ע"פפרסום מכרז חדש  – האפשרויות אשר עמדו בפני העירייה היו אחת משתיים  
למכרזי מסגרת שעורך   1972  –לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(, התשל"ב    9פטור שניתן בהתאם לסעיף  

ארגון או מוסד ציבורי. 

השירות שנדרש לעירייה לשלוש השנים הבאות הינו שירות סים בלבד. החלטת העירייה היתה לא לרכוש מכשירים 
ו/או שירות לעובדים אלא ליתן שירותי סים בלבד ע"ח הרשות. 

שכ"ל. למכרז זה דרך מכרז ח, החלופה הכדאית והמשתלמת ביותר הינה התקשרות  ע"פ בדיקה שערכתי  :אוהד סגל
והזכיה  המכרז  של  ותנאים  והמחירים  הממשלה(  משרדי  לכלל  סלולאר  שירותי  לאספקת  )מכרז  גודל  של  יתרון 

)(SIM ONLY)מסלול    מיטיבים עם העירייה   ( החברות 31.8.22עד    בתוקף  1-2016. נערכה פניה לזוכי מכרז חשכ"ל 
פרטנר ופלאפון. 

פרטנרפלאפוןמכרז חשכל נושא  

ג'יגה  50ג'יגה  50ג'יגה  25נפח גלישה  

27.772524תשלום חודשי 

75005000דקות  7500דקות שיחה בארץ 

75005000הודעות בארץ   SMS7500הודעות 

  ש"ח  5.72  ג'יגה. כל ג'יגה   28עד  מנגנון אופטימום  

  כרטיסי סים  10סים לא מאוקטב 

אחריות  7.80 תוספת₪ למנוי   2זיכוי חודשי   
חשכל 

 9433337-08פקס:  9433444/335-08טל':  Email:reutbar@yavne.muni.il  8155205יבנה  1 רח' התנאים, לשכה משפטית



עיריית יבנה 
לשכה משפטית

 9433337-08פקס:  9433444/335-08טל':  Email:reutbar@yavne.muni.il  8155205יבנה  1 רח' התנאים, לשכה משפטית

 (. 1-2016בדקתי את ההצעות והן עומדות בתנאי מכרז וזכייה במכרז חשכל )

 ההתקשרות עימה. פלאפון ואני ממליץ על    ההצעה הזולה הינה של חב'

 שנים.  3- בהתאם לתנאי המכרז הינה ל פלאפוןהתקשרות החדשה עם חב'  ה

כ"א,   אגף  מנהל  ע"י  המומלצת  החברה  לעיל,  למפורט  פלאפוןבהתאם  חב'  כפי    הינה  ולתנאים,  למתווה  בהתאם 
 בפרוטוקול זה והוראות הזכיה שפורטו 

 . לאפוןפולאשר פה אחד את הצעתה של חב' למשאבי אנוש, אגף ועדה מחליטה לקבל את המלצת מנהל  ה

 _________________  __________________ _____________________
, עו"ד טובה שפירא אלטמןתמר קופר דוד שטרית 

יועמ"ש לעירייה גזברית העיריה מנכ"ל העירייה 
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