
                                                                                                                                       

 
 

                                           

                                        

 

 ועדת השלושה 
 

 91/44/42פרוטוקול ישיבה מיום  __

 מנכ"לית  -כרמל טל   :נוכחים

 גזבר  -דוד גמליאל  

 יועמ"ש - סומךחן  

 

 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח הנדון:

 91/9/42מכרז: ליסינג תפעולי לכלי רכב,  מס' מכרז: לת/

 

"(, ולצורך השירותים)להלן: "הרשות"( מעוניינת להתקשר עם ספק/ים לאספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב )להלן: "  מועצה אזורית גזר

"(, שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ המכרזהאפשרות לעשות שימוש במכרז שבנדון )להלן: "כך היא בוחנת את 

 (, אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו."משכ"ל")להלן: 
 

ז, יש לרשות צורך להתקשר עם נותן לצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרות / התקשרויות שתיערך/נה בין הרשות לבין זכיין / זכיינים במכר

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 )מקצועי וכלכלי(

 

 עסקה ווידוא עמידת ספק בתנאי החוזה.. ליווי אישי וצמוד של צוות הפרויקט בכל שלבי ה4
 . הפצת מידע רלוונטי מרוכז ביחס למחירוני רכבים, רמות זיהום, צריכת דלק וכיו"ב.9
 . בדיקת חשבוניות חריגות, )נזקים, השתתפות עצמית, דלק לרכב חלופי וכיו"ב(. ביחס לתנאי מכרז.3
 של מחלוקות מקצועיות מול חברת הליסינג.. ליווי ופיקוח של גף מקצועי פוסק )מהנדס רכב( במקרים 1
 ( אושר ע"י משרד הפנים וסביר. המועצה שומרת על זכותה לניהול מו"מ.% 1.1. שיעור העמלה )1

 
 

: לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר, הרשות תתקשר עם משכ"ל החלטה

על מתן השירותים על ידי הספק/ים במסגרת ההתקשרות / התקשרויות שתיערך/כנה עם זכיין/זכיינים במכרז בהתאם לשירותי ניהול ופיקוח 

 .4211 –( לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח 41)3לסעיף 

  

ות מחיר, תבוטל ההחלטה להתקשר עם משכ"ל יובהר כי ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצע

 לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות בין הרשות לבין משכ"ל, ככל שזה כבר נחתם.

 

ימי עבודה מיום הפרסום בכפוף  7: הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי. החוזה ייחתם בתום פרסום

 לעיל.לאמור 

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

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

 על החתום
 
 

          ______________                 _____________  ____________ 

 יועץ משפטי                    גזבר          מנכ"לית 



                                                                                                                                       

 
 

 


