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 ועדת השלושה 
 05/09/2021פרוטוקול ישיבה מיום  

   גני תקווה מועצה מקומית  שם הרשות:
 

 אושרת מצליח_-יועמ"שיוסי שמעוני   _ -גזבר דליה לין  -מנכ"ל/מזכיר : נוכחים 

 

 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוחהנדון: 

  מכרז:

 

ש המכרז  במסגרת  ספק  עם  להתקשר  האפשרות  את  בוחנת  "נבהרשות  )להלן:  החברה  המכרזדון  שפרסמה   ,)"

השלטו של  וכלכלה  בע"מ  ןלמשק  זוכים    , (משכ"ל)להלן:    במקומי  ונקבעו  הפנים  שר  אישור  ניתן  לגביו  אשר 

 במסגרתו.

במכרז, יש לרשות צורך להתקשר עם נותן    לצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרות שתיערך בין הרשות לבין זכיין

 שירותי ניהול ופיקוח. 

החברה לפיתוח משאבי אנוש   דה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עםעוהו

 לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן:  (פמ"א( בע"מ )להלן: 1995בשלטון המקומי )

 : פמ"אנימוקים לבחירת 

הניסיון והידע הרב במתן שירותי    יש ניסיון טוב במכרזים דרך פמ"א ומשכ"ל שם יש לחברות אלולמועצה  -

 ופיקוח בתחום. ניהול 

 בהיותה חברה בבעלות הרשויות המקויות. ים של המועצה,החברה תטיב לדאוג לאינטרס-

נ- בעלת  מנת  החברה  על  בתחום  מתאימים  יועצים  באמצעות  מקצועי  וליווי  סיוע  במתן  רב  וידע  יסיון 

 להתאים את השירות המבוקש לצרכי המועצה. 

 ורה המבוקשת עבור שירותי ניהול ופיקוח סבירה. תמה-

 

 

 

 
 

מכח   בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר: לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה כי  החלטה

שירותי ניהול ופיקוח על השירותים והמוצרים הניתנים על ידי הספק  מתן  ל  פמ"אהרשות תתקשר עם  ,  המכרז

/ בהתאם לסעיף  1987-לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 3בהתאם לתקנה מכרז, ה מכחחוזה שיערך העל פי 

התשי"ח   3 אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  לצו  השנייה  לסעיף    1958-לתוספת  בהתאם  לתוספת   3/ 

 . 1950-הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א

 

זו תפור: הוועדה  פרסום ימי   7סם באתר האינטרנט של הרשות במיידי. החוזה ייחתם בתום  מורה כי החלטה 

   .ם הפרסום בכפוף לאמור לעילעבודה לפחות מיו

 תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה. פמ"אלמען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי 

לבין   בין הרשות  שייחתם  מ  פמ"אהחוזה  יאוחר  לא  של הרשות  עב  7-יפורסם באתר האינטרנט  מיום  ימי  ודה 

 כריתתו.     

 על החתום                     
 

        _____________                     ______________   _______________ 

 יועץ משפטי              גזבר                               מנכ"ל /מזכיר                    
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