
 
 
 

  מ.מ. גני תקוה ועדת השלושה של
 14.10.2020פרוטוקול ישיבה מיום 

 מנכ"ל -דליה לין  :נוכחים

 גזבר - יוסי שמעוני  

 יועמ"ש -עו"ד אושרת מצליח   

 

 ופיקוחהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול  הנדון:

 6/2020מקמכרז: 

 

 דרך המשי –גן תלת כיתתי הקבלן לביצוע נת להתקשר עם מעוניי( "הרשות"המועצה המקומית גני תקווה )להלן: 

, שפרסמה החברה למשק וכלכלה ("המכרז"להלן: )במסגרת המכרז שבנדון "( "הפרוייקט" / "הפרוייקטים )להלן:

 .לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו, אשר ("משכ"ל"להלן: )השלטון המקומי בע"מ  של

ביצוע הפרוייקט/ים במסגרת ההתקשרות בין הרשות לקבלן, יש לרשות צורך להתקשר עם על  תאוםניהול לצורך 

התקשרות עם משכ"ל  . הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכתניהול תאוםנותן שירותי 

 לאור המפורט להלן: ניהול תאוםלקבלת שירותי 

 

יש ניסיון מצטבר של שנים רבות בכל הקשור לשימוש במכרז משכ"ל, וניסיון זה מוכח את עצמו בכל פעם למועצה 

 העבודה.מחדש, הן בהיבט של המחיר והן בהיבטים נוספים הקשורים במורכבות הטכנית והמקצועית של 

ניהול תאום הנדרשים והיא נותנת שירות ברמה מקצועית גבוהה בליווי ידע ומיונות רבה במתן שירותי משכ"ל ל

וסיוע גורמים מקצועיים שונים לרבות מתחום ההנדסה, הכספים והמשפט וכוללים מערך בקרה חשבונאית ומערך 

 בקרה וניהול של ערבויות וביטוחים.

הזיקה הקיימת בין משכ"ל לבין  משכ"ל תיטיב לדאוג לאינטרסים של הרשות במתן שירותיה, בין היתר, נוכח

 הרשות ולאור העובדה שמשכ"ל הינה חברה שבבעלות כלל הרשויות מקומיות. 

אושר על אותה גובה משכ"ל הינו סביר, בין היתר, בנסיבות בהן הוא והפיקוח שיעור התמורה בגין שירותי הניהול 

 .ידי שר הפנים

בהתאם תיאום בפרוייקט/ים, עם משכ"ל לשירותי ניהול להתקשר לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה : החלטה

 .1950-לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות התשי"א 3סעיף ל

 : הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי. פרסום

 . בכפוף לאמור לעילימי עבודה מיום הפרסום  7החוזה ייחתם בתום 

 הטוב, מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה.למען הסדר 

 ימי עבודה מיום כריתתו. 7-החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ

 

 :על החתום
 

          ______________                 _____________  ____________ 

 יועץ משפטי                    גזבר          ירמנכ"ל /מזכ


