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נוכחים  :צחי שומרני – מנכ"ל העיריה.
רו"ח זאב זימל – גזבר העיריה
עו"ד אורי גרינברגר – יועמ"ש
הנדון :החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
מכרז :פת 25/2020
עיריית נשר החליטה להתקשר עם הקבלן האחים בן רחמים (צפון) בע"מ לביצוע קו ביוב מאסף במסגרת המכרז שבנדון שפרסמה החברה
למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ ,אשר לגביו ניתן אישור שר הפניםו.
לצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרות שבין הרשות לקבלן יש לרשות צורך להתקשר עם נותן השירותים ניהול ותיאום הועדה סבורה כי
במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ותיאום לאור המפורט להלן:
•
•
•
•

•
•

נימוקים לבחירת משכ"ל:
יש לרשות ניסיון טוב מאוד בהתקשרויות עבר בהן משכ"ל שימשה כחברה מנהלת.
למשכ"ל ידע ומיומנות רבה במתן שירותי הניהול והפיקוח הנדרשים במקרה דנן והיא נותנת שירות ברמה מקצועית גבוהה.
לצורך עריכת התקשרות עם זכיין  /זכיינים במכרז ,בהתאם להוראות נוהל משרד הפנים ,על הרשות לפנות לזכיינים הרלוונטיים
במכרז בבקשה לקבלת הצעות מחיר .עריכת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר דורשת התאמה של מפרט השירותים הנדרשים
למכרז המסגרת .מאחר שמשכ"ל מכירה היטב את המכרז ויש לה את הידע ,הניסיון והמיומנות הנדרשת לצורך עריכת הפניה
בבקשה לקבלת הצעות מחיר ובדיקת ההצעות ,לרבות עמידתן בתנאי ודרישות המכרז ,יהיה זה יעיל וראוי שמשכ"ל היא זו אשר
תבצע את הפניה כאמור מטעמה לזכיינים הרלוונטיים במכרז.
שיעור התמורה בגין שירותי הניהול והפיקוח אותה גובה משכ"ל הינו סביר ואושרה על ידי משרד הפנים.
למשכ"ל מעטפת שירותים ייחודית אשר אינה דומה במתכונתה לשירותי ניהול ופיקוח סטנדרטיים אחרים .שירותים אלו מלווים
בסיוע גורמים מקצועיים שונים לרבות מתחום הכספים והמשפט וכוללים מערך בקרה חשבונאית ומערך בקרה וניהול של ערבויות
וביטוחים ,שירותי היחידה לאכיפת זכויות עובדים והמנהלת לפיקוח ובקרה.

החלטה :לאור כל האמור לעיל ,הוועדה מחליטה להתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ותיאום בפויקט בהתאם לתקנה  )15(3לתרנות העיריות
(מכרזים) התשמ"ח –  / 1987לסעיף  3לתוספת השניה לצו המקומיות (מועצת אזוריות ) התשי"ח  / 1958סעיף  3לתוספת הרביעית לצו
המועצות המקומיות התשי"א 1950 -
פרסום :הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי .החוזה ייחתם בתום  7ימי עבודה לפחות מיום הפרסום
בכפוף לאמור לעיל( .אם יש דחיפות שמצדיקה קביעה אחרת ,יש לפרט).
(למען הסדר הטוב ,מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה).
החוזה שייחתם בין הרשות לבין במשכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ 7-ימי עבודה מיום כריתתו.
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