
 

 

 השלושה ועדת

 28.02.21 : מיום ישיבה פרוטוקול

 אופקים עיריית :הרשות שם

 רינת מסד   - ש"יועמ___  יאיר דהן-__גזבר_  יורם נחמן__ -מזכיר/ל"מנכ : נוכחים

 ופיקוח ניהול לשירותי התקשרות על החלטה :הנדון

 מים, מתקני ספורטאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות  : מכרז
 17/2020ריהוט רחוב וסככות. מס': מש/

 

 החברה שפרסמה ,)"המכרז" :להלן( שבנדון המכרז במסגרת ספק עם להתקשר האפשרות את בוחנת הרשות

 זוכים נקבעושו הפנים שר אישור ניתן לגביו אשר , )ל"משכ :להלן( מ"בע במקומי השלטון של וכלכלה למשק

 .במסגרתו

 לרשות יש ,במכרז /זכיינים זכיין לבין הרשות בין /נהשתיערך / התקשרויות ההתקשרות על ופיקוח ניהול לצורך

 .ופיקוח ניהול שירותי נותן עם להתקשר צורך
הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול 

 ופיקוח לאור המפורט להלן:

 :משכ"ל לבחירת נימוקים
 

 כתבי למשכ"ל מקצועית רבה בתחומי מתקני המשחק והצללה כולל בניית מפרטים והכנת  –מקצוענות 
 כמויות הן להתקנת חדשים והן לביצוע תיקונים ומתן אחזקה

 בקרת שטח, יכולת של משכ"ל לבצע בקרה של טיב העבודה ואיכות המוצרים הינה ברמה גבוה
 חשבניות שמוגשים ע"י הקבלן המבצע כולל ביצוע הפחתים במידת הצורךביצוע בקרה על 

 
 
 

 מכח המחיר הצעות בקשת הליך לתוצאות ובהתאם בכפוף כי מחליטה הוועדה ,לעיל האמור כל לאור: החלטה

 /יםהספק ידי על הניתנים והמוצרים השירותים על ופיקוח ניהול שירותיל משכ"ל עם תתקשר הרשות ,המכרז

 לתקנות 3(15) לתקנה בהתאם  ,במסגרת התקשרות עם זכיין/זכיינים במכרז /כו שיערך /יםהחוזה פי על

 מועצות( המקומיות המועצות לצו השנייה לתוספת 3 לסעיף בהתאם / 1987 -ח "התשמ ,)מכרזים( העיריות

 . 1950 -א"התשי ,המקומיות המועצות לצו הרביעית לתוספת 3 לסעיף בהתאם / 1958 -ח"התשי ,)אזוריות
 

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

 .לעיל לאמור בכפוף הפרסום מיום לפחות עבודה

 .שלה האינטרנט באתר גם זו החלטה תפרסם "למשכ כי הוועדה מבקשת ,הטוב הסדר למען

 מיום עבודה ימי 7 -מ יאוחר לא הרשות של באתרהאינטרנט יפורסם משכ"ל לבין הרשות בין שייחתם החוזה

 .כריתתו
 
 

 החתום על
 
 

_______________                                   _____________                            _____________ 

 משפטי יועץ                                                           גזבר                                          מזכיר/ ל"מנכ


