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 מנכ"ל/מזכיר - דליה לין :נוכחים

 גזבר -יוסי שמעוני   

 יועמ"ש -עו"ד אושרת מצליח   

 

 פיקוח /שירותי ניהול להתקשרות החלטה על  הנדון:

 2020/52פת/ מס':  ותשתיות חעבודות כבישים, פיתוכרז: מ

 

ולצורך כך , "(הפרויקט"/"הפרויקטים)להלן: " קרדן' פיתוח שצ"פ עבהרשות מעוניינת להתקשר עם קבלן לביצוע 

שפרסמה החברה למשק וכלכלה של  ,"(המכרז)להלן: "שבנדון לעשות שימוש במכרז בוחנת את האפשרות היא 

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

יש לרשות  מכרז,בין הרשות לבין זכיין / זכיינים ב נה/התקשרויות שתיערך / ההתקשרותלצורך ניהול ופיקוח על 

מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת  זההוועדה סבורה כי במקרה  .צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח

 :לאור המפורט להלן התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח

 

 :נימוקים לבחירת משכ"ל

ולמועצה יש ניסיון למשכ"ל ניסיון רב וצוות מקצועי המסייע למועצה בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע למכרז 

 טוב מולה.

 בלוח זמנים קצר.המבוקש סוג הפרויקט מיכולת ניהול תהליך מכרז וביצוע  למשכ"ל

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

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

 .אושר על ידי שר הפניםגובה משכ"ל הינו סביר, בין היתר, בנסיבות בהן הוא ששיעור התמורה 
 

הרשות בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר, הוועדה מחליטה כי אור כל האמור לעיל, : להחלטה

במסגרת ההתקשרות שתיערך עם זכיין/זכיינים במכרז  ים/תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח בפרויקט

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

ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל יובהר כי 

חוזה ההתקשרות בין הרשות לבין משכ"ל,  ההחלטה להתקשר עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל

 ככל שזה כבר נחתם.

 מחיר מהזכיינים הרלוונטיים במכרז.בשלב ראשון מורה הרשות למשכ"ל לפרסם בקשה לקבלת הצעות 

 

ימי  7חוזה ייחתם בתום ה. הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי: פרסום

 . בכפוף לאמור לעיל עבודה מיום הפרסום

 .(באתר האינטרנט שלהגם הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו מבקשת למען הסדר הטוב, )

ימי עבודה מיום  7-מהחוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר 

 כריתתו.

 

 על החתום
 
 

          ______________                 _____________  ____________ 

 יועץ משפטי                    גזבר          מנכ"ל /מזכיר

 


