ועדת השלושה
החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול/פיקוח

מכרז :סימון כבישים ,תמרור ושילוט מס' :סכ91/2/63/
מיום 62.2.26

נוכחים:
מר איתמר ברטוב – מנכ"ל העירייה
רו"ח אריה ברדוגו – גזבר העירייה
עו"ד מיקי גסטוירט – יועמ"ש
הרשות החליטה להתקשר עם זכיין/ים במסגרת המכרז שבנדון (להלן "המכרז") ,שפרסמה החברה
למשק וכלכלה של השלטון המקומי (להלן" :משכ"ל) ,אשר לגביו ניתן אישור משרד הפנים.
לצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרויות/התקשרויות שתיערך/נה בין עיריית בית שמש לבין
הזכיין/הזכיינים במכרז ,יש לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח .הוועדה סבורה כי
במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח
לאור המפורט להלן:
א .משכ"ל תיטיב לדאוג לאינטרסים של הרשות במתן שירותיה ,בין היתר ,נוכח הזיקה הקיימת
בין משכ"ל לבין הרשות ולאור העובדה שמשכ"ל הינה חברה שבבעלות כלל הרשויות
מקומיות.
ב .יש למשכ"ל ניסיון רב בניהול ופיקוח על עבודות מורכבות בהיקף כספי גדול ונדרשת מיומנות
מיוחדת לצורך ניהולן .לכן התקשרות עם משכ"ל במקרה כאמור תבטיח כי הרשות תקבל
שירותי ניהול ופיקוח ברמה גבוהה ותוך מזעור בעיות אפשריות מול הקבלן.
ג .ש יעור התמורה בגין שירותי הניהול והפיקוח אותה גובה משכ"ל הינו סביר ,בין היתר,
בנסיבות בהן הוא אושר על ידי שר הפנים.
החלטה:
לאור כל האמור לעיל ,הוועדה מחליטה להתקשר על משכ"ל לשירותי ניהול ותיאום בפרויקט/ים
בהתאם לתקנה  )51(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח –  / 5891לסעיף  3לתוספת השנייה לצו
המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח –  / 5819סעיף  3לתוספת הרביעית לצו המועצות
המקומיות התשי"א.5811-
הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי לרבות האפשרות לפנות
לועדה בנושא בתוך  1ימים .החוזה ייחתם בתום  1ימי עבודה 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 1-ימי עבודה ממועד
חתימתו.

________(_______)-
מיקי גסטוירט
יועמ"ש

________(_______)-
איתמר ברטוב
מנכ"ל

________(_______)-
אריה ברדוגו
גזבר

_______________
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