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 9/2/21 פרוטוקול ישיבה מיום 

 מנכ"ל/מזכיר - אלי גטר :נוכחים

 גזבר  -אשר שמע  

 יועמ"ש -עו"ד קרן קדמי  

 

 פיקוחושירותי ניהול להתקשרות החלטה על  הנדון:

 24/2020ליסינג תפעולי לכלי רכב,  מס' מכרז: לת/כרז: מ

 

שירותי ליסינג תפעולי לכלי  לאספקת /יםספקמעוניינת להתקשר עם  "(הרשות)להלן: " מועצה מקומית אבן יהודה

 ,"(המכרז)להלן: "שבנדון לעשות שימוש במכרז בוחנת את האפשרות ולצורך כך היא , "(שירותיםה)להלן: " רכב

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

 ושנקבעו זוכים במסגרתו.
 

יש לרשות  מכרז,בין הרשות לבין זכיין / זכיינים ב /נה/ התקשרויות שתיערך ההתקשרותלצורך ניהול ופיקוח על 

מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת  זההוועדה סבורה כי במקרה  .חצורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקו

 :לאור המפורט להלן התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח

 

 )מקצועי וכלכלי( נימוקים לבחירת משכ"ל

 יש לרשות ניסיון טוב מאוד בהתקשרויות עבר בהן משכ"ל שימשה כחברה מנהלת. אף אם שיעור התמורה 

 משכ"ל הינו בשיעור דומה או אף מדובר בשיעור מעט גבוה מגופים אחרים, אין מדובר בהבדל משמעותישגובה 

 ויש ליתן משקל לניסיונה של משכ"ל וליתרונות הרבים הגלומים בהתקשרות משכ"ל.

 

 

 
 

הרשות , בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחירכי מחליטה הוועדה אור כל האמור לעיל, : להחלטה

 / התקשרויות במסגרת ההתקשרות /יםספקהעל מתן השירותים על ידי תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח 

 –( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות התשי"א 15)3בהתאם לסעיף זכיין/זכיינים במכרז עם  /כנהשתיערך

1950. 

  

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

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

 ככל שזה כבר נחתם.

 

ימי עבודה  7חוזה ייחתם בתום ה. הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי: פרסום

 .בכפוף לאמור לעיל מיום הפרסום

 .(באתר האינטרנט שלהגם הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו מבקשת למען הסדר הטוב, )

 ימי עבודה מיום כריתתו. 7-החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ
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 על החתום

 

 
 


