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

 15/06/2022פרוטוקול ישיבה מיום: 

 מנכ"ל המועצה  -   עמית בן צבי : נוכחים

 המועצה  גזבר -     צור אוריון   

 יועמ"ש  - קרן קדמי  

 

מתן שירותי  ל ביחס למכרז מהחברה למשק וכלכלה ותיאוםשירותי ניהול קבלת התקשרות ל  בחינת הנדון:

 1/2022מג/מס׳ תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור 

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

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

 בי"ס בית יצחק ע"ש יצחק נבון וגני ילדים בחרב לאת.  -, בפרויקטיםבמסגרתו

ורך להתקשר עם נותן  צ  מועצהזכיין במכרז, יש להלבין    מועצהההתקשרות שתיערך בין הותיאום  לצורך ניהול  

 .  תיאום שירותי ניהול

לקבלת שירותי ניהול    משכ"להוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם  

 לאור המפורט להלן: , תיאוםו

ניס הבינוי  למשכ"ל  בתחום  לשירותים  התקשרויות  בניהול  רב  המכרז.  יון  במסגרת  רבות  כן,  ברשויות  כמו 

 המועצה נדרשת להשלים הליך מכרזי בפרק זמן קצר ופרסום מכרז של המועצה יארך זמן רב. 

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

ו  משכ"לתתקשר עם   ניהול  / קבלנים במסגרת ההתקשרות  על מתן השירות  תיאוםלשירותי  ידי הקבלן  על  ים 

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

 . 1958-אזוריות(, התשי"ח

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

להתק עם  ההחלטה  ו  משכ"לשר  ניהול  שירותי  לבין   תיאוםלקבלת  הרשות  בין  ההתקשרות  חוזה  יבוטל  ו/או 

 , ככל שזה כבר נחתם. משכ"ל

זה   שגובהשיעור  במכרז  על  משכ"ל  העמלה  כמתחייב.   .7%  עומד  הפנים,  משרד  ידי  על  אושר  העמלה    שיעור 

  כיוון שהמועצה תזמין שירותי ניהול תיאום בלבד. בלבד, 4.5%המועצה תחויב בעמלה של 

ימי עבודה לפחות   7באופן מידי. החוזה ייחתם בתום  מועצה: החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הפרסום

 מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל.  

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

ימי עבודה מיום  7-יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ משכ"להחוזה 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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