
 

 ועדת השלושה

 11.9.2022פרוטוקול ישיבה מיום: 

 מועצה מקומית גני תקווהשם רשות: 

 מנכ"ל - דליה לין :נוכחים

 יתגזבר –גורן לין אלרגנד  

 יועמ"ש  - אושרת מצליח 

 

 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול  הנדון:
 19/2021גנ/מס':  | עבודות פיתוח נופי ואחזקת גנים מכרז: 

 

לביצוע עבודות גינון / פיתוח עבור גינון ברחבי גנים בירוק בע"מ קבלן עם החליטה להתקשר הרשות 

"(, שפרסמה המכרזהמכרז שבנדון )להלן: "במסגרת (, "הפרוייקט"/"הפרוייקטים"המועצה )להלן: 

(, אשר לגביו ניתן אישור שר "משכ"ל"החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ )להלן: 

 הפנים.

, יש לבין זכיין/נים במכרזבין הרשות התקשרויות שתיערך/נה  /על ההתקשרות ופיקוח צורך ניהול ל

נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות לרשות צורך להתקשר עם 

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

 

למשכ"ל בשל היותה מנהלת מכרז עבור רשויות מקומיות רבות, קיים יתרון גדול שיניב מחירים 

 מטיבים ביותר עבור הרשות המקומית.

בנוסף, למשכ"ל יש ניסיון רב במתן השירות במכרזים מסוג אלו לטובת רשויות מקומיות בשל 

האינטרסים של הרשות. היותה חברה בבעלות הרשויות המקומיות והיא רואה לנגד עיניה את 

 .בנוסף למשכ"ל ניסיון רב וצוות מקצועי המסייע למועצה בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע למכרז

למשכ"ל יש ידע מיומנות רבה במתן שירותי הניהול הנדרשים והיא נותנת שירות ברמה מקצועית 

 גבוהה כולל ליווי משפטי.

מדובר בתמורה סבירה ואף אם התמורה דומה או מעט גבוהה מהתמורה  –באשר לשיעור התמורה 

שמציעים גופים אחרים, יש לקחת בחשבון את הניסיון של משכ"ל ויתרונותיה אשר גוברים על 

 יתר ההצעות.

הוועדה החליטה לצאת בהליך הצעות מחיר נפרד על מנת לקבל שירותי  –באשר לשירותי הפיקוח 

 ים לפרוייקט.פיקוח מיטביים וייעודי

 

תקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול בפרויקט/ים לההוועדה מחליטה  אור כל האמור לעיל,: להחלטה

  .1950-לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות התשי"א 3לסעיף בהתאם מכח המכרז 

 

 : פרסום

ימי  7. החוזה ייחתם בתום הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי

  . בכפוף לאמור לעילעבודה מיום הפרסום 

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

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

 מיום כריתתו.

 

 על החתום:
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         ______________           _____________    ____________ _____________ 

 חותמת הרשות המזמינה       יועץ משפטי                      ברגז                     מנכ"ל /מזכיר                
 


