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 :שתתפוה

 מנכ"ל המועצה - מעון בינוןש

 גזבר המועצה - צופי צור

 יועמ"ש המועצה - , עו"דאיתן מימוני

 בינוי בתי ספר, גני ילדים, מועדונים, מועדוני פיס ומגרשי סחב"ק בנושא:

  ביישובי מועצה אזורית באר טוביה

 

מועצה מעוניינת להתקשר עם קבלן לביצוע הפרויקטים האמורים לעיל ולצורך כך היא בוחנת את האפשרות ה .1
ברחבי  םיבליתכנון אספקה והצבה של מבנים  32/2019/מימכרז פרסמה משכ"ל לעשות שימוש במכרזים ש

  המועצה.
וועדה סבורה  כי במקרים אלו מירב היתרונות יושגו דווקא בהתקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ה .2

 ופיקוח לאור המפורט להלן.
 שכ"ל הינה חברה בבעלות הרשויות המקומיות ורווחיה מוזרמים חזרה לרשויות המתקשרות עימה.מ .א
ופיקוח הנדרשים במקרה דנן והיא נותנת שירותים ברמה  ידע ומיומנות רבה במתן שירותי ניהול משכ"לל .ב

 מקצועית גבוהה.
 שכ"ל עורכת בקשה פיננסית על חשבונה לרבות דיווחי שכר ומעקב בהתאם לחוק.מ .ג
 מועצה ניסיון רב וטוב בקבלת שירותי ניהול ופיקוח של משכ"ל.ל .ד
חברה המספקת את השירות, משכ"ל תייצג טוב יותר את המועצה בשל נסיבות של חילוקי דעות מול הב .ה

 היותה גוף גדול המייצג רשויות רבות.
 לויות שירותי הניהול והפיקוח של משכ"ל נבחנו ואושרו ע"י משרד הפנים.ע .ו

 נתן מנכ"ל משרד הפנים אישור התקשרות עם המכרזים לעיל. 23.4.2020תאריך ב .3
בקשת הצעות המחיר, המועצה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות, הליך מחליטה אור כל האמור לעיל, הוועדה ל .4

פי חוזה שיערך במסגרת -תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על השירותים הניתנים ע"י הספק על
 3סעיף ל 1987 ח)מכרזים(, התשמ" ( לתקנות העיריות15) 3בהתאם לתקנה  התקשרות עם זכיין. המכרזים

לתוספת הרביעית לצו  1958"ם ייה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי( לתוספת השנ15)
 .1950המועצות המקומיות התשי"א 

הצעות מחיר תבוטל ובהר כי ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת י
ה ההתקשרות בין המועצה לבין ההחלטה להתקשר עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוז

 משכ"ל ככל שזה כבר נחתם.
 וועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של המועצה במיידי.ה
 מען הסדר הטוב משכ"ל תפרסם החלטה זו באתר האינטרנט שלה.ל
 ימי עבודה לפחות מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל. 7חוזה ייחתם בתום ה

 
 

 

 

 


