
 
  

  

 ועדת השלושה
 3.4.2022פרוטוקול ישיבה מיום  

 

 מ.מ אבן יהודה שם הרשות:
 

 

 קדמיעו"ד קרן  -יועמ"ש      אשר שמע -גזבר      אלי גטר-מנכ"ל/מזכיר :נוכחים

 

 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוחהנדון: 

 17/2021הוט וציוד מס' רה/ספקת רילא מכרז:

 

"(, שפרסמה החברה המכרזשבנדון )להלן: "מכרז ת הרגסספק במ םער שקתהלת ורשהאפ תא הרשות בוחנת

אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ונקבעו זוכים  ,(משכ"ל)להלן:  במקומי בע"מ ןלמשק וכלכלה של השלטו

 במסגרתו.

 ןתונ םע תקשרהל יש לרשות צורך במכרז, לצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרות שתיערך בין הרשות לבין זכיין

 ח. יקוופ י ניהולתוירש

החברה לפיתוח משאבי אנוש  הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם

 לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן: (פמ"א( בע"מ )להלן: 1995בשלטון המקומי )

 :פמ"אנימוקים לבחירת 

 בין היתר,בתחום הריהוט הכוללים,  תן שירותי ניהול ופיקוחמבלפמ"א ידע, מיומנות וניסיון רב שנים 

 בעל ניסיון בתכנון ופיתוח מוצרים וחבר וועדה מקצועית ,(מהנדס בהכשרתו)ליווי של יועץ מקצועי 

 ומחים במכון התקנים.וועדות מ

 ת ונהמסגרת שהרשות מגדירה, ולהזמ סכומיתקציבית ובחינת כדאיות, בהתאם ל פמ"א מבצעת בקרה

 הרלוונטיים טרם ניצול מלוא המסגרת התקציבית. המופקות מעת לעת. כמו כן, מתריעה ל אנשי הקשר

 פמ"א תציב יועץ מקצועי לליווי תהליך עיצובי כולל פיקוח.

 

 

 

מכח  בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחירה כי חליטמ דה, הוועלילע רומאה לכ לאור :ההחלט

שירותי ניהול ופיקוח על השירותים והמוצרים הניתנים על ידי הספק מתן ל פמ"אר עם הרשות תתקש, המכרז

יף לסע / בהתאם 1987-לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 3בהתאם לתקנה מכרז, ה מכחחוזה שיערך העל פי 

לתוספת  3סעיף / בהתאם ל 1958-המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח לצו ת השנייהתוספל 3

 .1950-המועצות המקומיות, התשי"א הרביעית לצו

 

ימי  7שות במיידי. החוזה ייחתם בתום מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הר: הוועדה פרסום

  .עילאמור לוף לבכפ ם הפרסוםוימעבודה לפחות 

 נטרנט שלה.תפרסם החלטה זו גם באתר האי פמ"אלמען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי 

ימי עבודה מיום  7-האינטרנט של הרשות לא יאוחר מיפורסם באתר  פמ"אין הרשות לבין החוזה שייחתם ב

 כריתתו.    

           


