ועדת השלושה

פרוטוקול ישיבה מיום30.8.20 :
_________
אבן  -יהודה
__________________
שם רשות:
אלי גטר
__________________  -מנכ"ל/מזכיר
נוכחים:
ע
מ
ש
ר
ש
א
__________________  -גזבר
עו"ד קרן קדמי
__________________  -יועמ"ש
הנדון :החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
במסגרת מכרזי משכ"ל למתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים
הרשות מעוניינת להתקשר עם קבלנים לצורך מתן שירותי הסעות (להלן" :השירותים") ,ולצורך
כך היא בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרזים שפרסמה ותפרסם החברה למשק וכלכלה של
השלטון המקומי בע"מ (להלן" :משכ"ל") ,בכפוף לאישור שר הפנים ולקביעת הזוכים במסגרתם.
לצורך ניהול ופיקוח על התקשרויות שתיערכנה בין הרשות לבין זכיינים במכרזים האמורים ,יש
לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח .הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות
יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן:
נימוקים לבחירת משכ"ל:
החברה מבצעת נוהל הצעת מחיר במהירות וביעילות.
מנתחת ומגישה סיכום התוצאות באופן מיידי לועת מכזרים .לחברה צוות מקצועי בעל נסיון רב,
המסיע בתכנון מפרט המסלולים ובתהליך קבלת החלטות בנוגע לאופן ביצוע ההסעות ומבנה המכרז.
למשכ"ל ידע ומיומנות רבה במתן שירותי הניהול והפיקוח הנדרשים .בנוסף מדובר במכרז היסעים.

החלטה :לאור כל האמור לעיל ,הוועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליכי בקשות
להצעות המחיר במסגרת המכרזים האמורים לעיל ,הרשות תתקשר עם משכ"ל לקבלת שירותי
ניהול ופיקוח על מתן השירותים על ידי הקבלנים במסגרת ההתקשרויות שתיערכנה עם זכיינים
במכרזים כאמור ,וזאת בהתאם לתקנה  )15(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח –  /1987סעיף
 )15(3לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח / 1958-סעיף )15(3
לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות ,התשי"א .1950-תוקף ההתקשרות עם משכ"ל לקבלת
שירותי הניהול והפיקוח כאמור יהא עד ליום .31.8.2024

פרסום :הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי .החוזה ייחתם
בתום  7ימי עבודה לפחות מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל( .אם יש דחיפות שמצדיקה קביעה
אחרת ,יש לפרט).
(למען הסדר הטוב ,מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה).
החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ 7-ימי
עבודה מיום כריתתו.
על החתום
_____________
מנכ"ל /מזכיר

______________
גזבר

____________
יועץ משפטי

