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 1958 -( לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 15)3בחינת התקשרות לפי סעיף 

 25/05/2022פרוטוקול ישיבה מיום: 

 מנכ"ל המועצה  -   : עמית בן צבי נוכחים

 המועצה  גזבר -     צור אוריון   

 יועמ"ש  - קרן קדמי  

למתן שירותי   ביחס למכרז מהחברה למשק וכלכלה שירותי ניהול ופיקוחקבלת התקשרות ל בחינת הנדון:

 15/2021אספקת ארוחות וכריכים לרשויות מקומיות ומוסדות ציבור, חינוך ורווחה מס׳ אא/

"(, שפרסמה החברה למשק המכרז במסגרת המכרז שבנדון )להלן: " קבלןמעוניינת להתקשר עם  מועצהה

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

 במסגרתו. 

על ההתקשרות שתיערך בין ה ופיקוח  ניהול  צורך להתקשר עם    מועצהזכיין במכרז, יש להלבין    מועצהלצורך 

 נותן שירותי ניהול ופיקוח. 

לקבלת שירותי ניהול    משכ"לבמקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם    הוועדה סבורה כי

 לאור המפורט להלן:, ופיקוח

למשכ"ל ניסיון רב בניהול התקשרויות לשירותי הזנה ברשויות רבות במסגרת המכרז. מנהלת המכרז במשכ"ל  

ניסיון בשוק ההזנה המוסדי. ידה כולל, בין היתר,    היא דיאטנית קלינית בהכשרתה ובעלת  על  השירות הניתן 

את   הצורכות  במועצה  במסגרות  השונות  ולדרישות  הבריאות  משרד  לתקנות  והתאמתם  תפריטים  בניית 

 השירות.  

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

עם   / קבלנים במסגרת ההתקשרות משכ"ל  תתקשר  ידי הקבלן  על  על מתן השירותים  ופיקוח  ניהול  לשירותי 

לתקנה   בהתאם  במכרז  זכיין  עם  )מועצות  15) 3סעיף  שתיערך  המקומיות  המועצות  לצו  השנייה  לתוספת   )

 . 1958-אזוריות(, התשי"ח

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

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

 ככל שזה כבר נחתם. משכ"ל, 

 . שיעור העמלה אושר על ידי משרד הפנים, כמתחייב. 4%במכרז זה משכ"ל גובה עמלה בשיעור של 

ימי עבודה לפחות   7באופן מידי. החוזה ייחתם בתום  מועצהנט של ה: החלטה זו תפורסם באתר האינטרפרסום

 מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל.  

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

ם ימי עבודה מיו 7-יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר ממשכ"ל החוזה שייחתם בין הרשות לבין 

 כריתתו.

 על החתום 

 קרן קדמי עו"ד   צור אוריון   עמית בן צבי

 ת משפטי  יועצת  גזבר   מנכ"ל 
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