פרוטוקול וועדה מיוחדת מתאריך  03בספטמבר 2018
נוכחים:

עמיקם לוי-נגר ,מנכ"ל העירייה -
ערן לבב ,גזבר העירייה
עו"ד שולמית מנדלמן-כהן ,יועמ"ש-

יו"ר הוועדה
חבר הוועדה
חברת הוועדה

הנדון :החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ותיאום
מכרז מס' מי – 18/2017/אספקה והצבה של מבנה כיתה לפי מפרט רשות
הרשות הגישה בקשה לקבלת הצעות מחיר להתקשר עם ספק/ים במסגרת מכרז
שבנדון (להלן" :המכרז") ,שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי
בע"מ (להלן" :משכ"ל") ,אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים מתאריך  03באוקטובר
 2017ונקבעו זוכים במסגרתו.
בתאריך  03בספטמבר  ,2018התקיימה ישיבת הוועדה לבחירת קבלן לביצוע
אספקה והצבה של מבנה כיתה לפי מפרט רשות ,במסגרת מכרז מס' מי18/2017/
בהתאם לנוהל מתן אישור לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים
משותפים) התשל"ב ,1972-למכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי ,על-פי
מכרז שנערך על ידי החברה למשק וכלכלה.
לצורך ניהול ותיאום על התקשרויות שתיערכ/נה בין הרשות לבין זכיינים במכרז,
יש לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ותיאום.
אביתר צור-ביטון ,מנהל אגף בינוי ופיתוח מציג נימוקים לבחירת משכ"ל:
.1

.2
.3
.4

.5

קיים אישור השר מתאריך  03באוקטובר  2017ובתוקף עד  02באוקטובר
 ,2018בדבר שיעור התמורה לרכישת שירותי ניהול ותיאום במכרז
מי 18/2017/בגובה של  5.5%מגובה ההתקשרות.
לחברת משכ"ל יש את הידע ,המיומנות והמקצועיות לצורך ניהול פרויקטים.
משכ"ל תדאג לאינטרסים של הרשות ,זאת מאחר ומשכ"ל היא חברת בת
של השלטון המקומי.
לחברת משכ"ל יש ידע ,ניסיון ומיומנות רבה מול גורמים מתקצבים.
השירות של משכ"ל נותן מענה מול הגופים המתקצבים ועזרה בקבלת
התקציב לשם תשלומו לקבלן.
מסגרת השירותים שאותה מעניקה משכ"ל ,היא רחבה וכוללת שירותים
בתחום ההנדסה ,הכספים ,המשפט וניהול של ערבויות וביטוחים.

החלטה:
לאור כל האמור לעיל ,הוועדה מחליטה בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת
הצעות המחיר ,כי הרשות תתקשר עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ותיאום בשיעור
 5.5%על מתן השירותים על ידי הקבלן/ספק במסגרת ההתקשרות שתיערך עם
זכיין/זכיינים במכרז וזאת בהתאם לתקנה  ,)15(3לתקנות העיריות (מכרזים)
התשמ"ח.1987-
פרסום:
הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי .החוזה
ייחתם בתום  7ימי עבודה לפחות ,מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל.
למען הסדר הטוב ,מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר
האינטרנט שלה.
החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל ,יפורסם באתר האינטרנט של הרשות ,לא
יאוחר מ 7-ימי עבודה מיום כריתתו.
על החתום
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