
 ועדת השלושה 
 _________ פרוטוקול ישיבה מיום:

 שם רשות: __________________

 מנכ"ל/מזכיר -__________________  :נוכחים

 גזבר  -__________________   

 יועמ"ש  -__________________   

 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח הנדון:

   היסעים ושירותי הסעות של תלמידיםלמתן שירותי משכ"ל  יכרזבמסגרת מ

"(, ולצורך השירותים)להלן: " הסעותמתן שירותי צורך ל ניםהרשות מעוניינת להתקשר עם קבל

החברה למשק וכלכלה של   ותפרסם  שפרסמה  יםכך היא בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז

 .םזוכים במסגרתעת הילקבאישור שר הפנים ובכפוף ל(, "משכ"ל"השלטון המקומי בע"מ )להלן: 
 

, יש ים האמוריםנה בין הרשות לבין זכיינים במכרזכלצורך ניהול ופיקוח על התקשרויות שתיער

ה זה מירב היתרונות לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה סבורה כי במקר

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

 נימוקים לבחירת משכ"ל:

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ת ובקשהליכי בכפוף ובהתאם לתוצאות : לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה כי החלטה

שירותי קבלת הרשות תתקשר עם משכ"ל ל, במסגרת המכרזים האמורים לעיל הצעות המחירל

עם זכיינים  נהכשתיער יותניהול ופיקוח על מתן השירותים על ידי הקבלנים במסגרת ההתקשרו

סעיף  /1987 –( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 15)3בהתאם לתקנה  ים כאמור, וזאתבמכרז

( 15)3סעיף /  1958-עצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח( לתוספת השנייה לצו המו15)3

"ל לקבלת משכ עם ההתקשרות תוקף .1950-לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א

 .31.8.2024 ליום עד יהאשירותי הניהול והפיקוח כאמור 

 

 

במיידי. החוזה ייחתם מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות : הוועדה פרסום

מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל. )אם יש דחיפות שמצדיקה קביעה  לפחות ימי עבודה 7בתום 

 אחרת, יש לפרט(. 

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

ימי  7-ות לא יאוחר מהחוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרש

 עבודה מיום כריתתו.

                                                      

 על החתום                                                            
 
 

            _____________                ______________      ____________ 

 יועץ משפטי                                    גזבר                         מנכ"ל /מזכיר                         
 

23.7.20
הדוהי - ןבא

ימדק ןרק ד"וע
עמש רשא

רטג ילא

ריהמ ןפואב עצבל שרדנש תודובעב לודג יפסכ ףקיהב תובכרומ תודובע לע חוקיפו לוהינ בר ןויסנ ל"כשמל שי
 לבקת תושרה יכ חיטבת רומאכ הרקמב ל"כשמ םע תורשקתה ןכל .ןלוהינ ךרוצל תדחוימ תונמוימ תשרדנו

.ןלבקה לומ תוירשפא תויעב רועזמ ךותו ההובג המרב חוקיפו לוהינ יתוריש
.םידימלת תועסה ךרעמ לש בכרומ לוהינב רבודמ ,ףסונב




