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 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח  :הנדון

9/2019מס' הס/ במסגרת מכרזי משכ"ל למתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים

"(,     ולצורך כך היא בוחנת את  השירותים)להלן: "הסעים למתן שירותי   ניםשות מעוניינת להתקשר עם קבלהר
ותפרסם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ )להלן:  ים שפרסמה  האפשרות לעשות שימוש במכרז

בכפוף לאישור שר הפנים ולקביעת הזוכים במסגרתם. "משכ"ל"(,

, יש לרשות צורך  ים האמוריםבין הרשות לבין זכיינים במכרז שתיערכנה ת יולצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרו
י במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות  להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה סבורה כ

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

נימוקים לבחירת משכ"ל: 

 . ביצוע נוהל הצעת מחיר, ניתוח והגשת סיכום התוצאות באופן מיידי .1

 . המכרז מעגן במסגרתו את כל דרישות משרדי החינוך והתחבורה העדכניות .2

 . התאמת ביצוע לדרישות החוזה באמצעות מערכת ייעודית  –ע בקרות שטח ביצו .3

ופיקוח כמפורט בהסכם הניהול שייתן מענה הולם וראוי  שירותי הניהול מקיפים מכלול שירותי בקרה  .4
 למועצה ולמחלקה תוך חסכון בזמן ומשאבים. 

העמלה.  עםמועצה שומרת על זכותה לניהול מו"מ נוסף בקשר ההעמלה המוצעת סבירה בנסיבות העניין.   .5

הצעות המחיר, הרשות לת ולאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקש החלטה:
ם במסגרת ההתקשרות שתיערך עם תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על מתן השירותים על ידי הקבלן/קבלני

( לתוספת  15)3/ סעיף  1987  –( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 15)3הזכיין/זכיינים במכרז ובהתאם לתקנה 
( לתוספת הרביעית לצו המועצות 15)3/ סעיף   1958 –השנייה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח 

 . 31.8.2022הניהול והפיקוח כאמור יהא עד ליום    שירותי  .1950- המקומיות, התשי"א
יובהר כי ככול שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל  

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

הרשות מורה למשכ"ל לפרסם בקשה/ות לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלוונטיים במכרז בהתאם לפרטים שתעביר  
 הרשות למשכ"ל. 

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

כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה(. החוזה שייחתם בין   הוועדהמבקשת ה למען הסדר הטוב,) 
ימי עבודה מיום כריתתו.  7- הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ

על החתום    
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