
 
 
      

 עיריית עפולה של השלושהועדת 
 30/13//13/ פרוטוקול ישיבה מיום 

 

 מנכ"ל3מזכיר -   ה                      שלום שלמ :נוכחים

 גזבר  -   י                      יצחק שריק  

 יועמ"ש -   ר                         איתי קיד  

 

 פיקוח /שירותי ניהול להתקשרות החלטה על  הנדון:

     3030/12מג מס':  רמ" /05-תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור בהיקף של מעל לכרז: מ

 

 "(הקבלן")להלן:  אחים פתחי חברה לבניין בע"מ קבלןהלהתקשר עם  החליטה ,"(הרשות)להלן: "  עיריית עפולה

)להלן: שבנדון מכרז במסגרת ה, "(הפרויקט"/"הפרויקטים)להלן: " כיתות 6תוספת  –בי"ס אלון בן גוריון לביצוע 

אשר לגביו ניתן אישור  ,("משכ"ל"שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ )להלן:  ,"(המכרז"

 .שר הפנים
 

יש לרשות צורך להתקשר  ,קבלןבין הרשות לש תההתקשרוביצוע הפרויקט3ים במסגרת ופיקוח על 3לצורך ניהול 

מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם  זההוועדה סבורה כי במקרה  .עם נותן שירותי ניהול ופיקוח

 :לאור המפורט להלן ופיקוח3משכ"ל לקבלת שירותי ניהול 

 

 :נימוקים לבחירת משכ"ל

 לרשות יש ניסיון רב עם משכ"ל הן מבחינת לוח זמנים והן מבחינת עלויות  -

 למשכ"ל ידע רב ומיומנות רבה במתן שירות ניהול ופיקוח הנדרשים ונותנת שירות ברמה המקצועית -

 למשכ"ל מעטפת שירותים יחודית אשר אינה דומה במתכונתה לשירות וניהול ופיקוח אחרים  -

 כחברה מנהלת המאוד בהתקשרות עבר בהן משכ"ל שימשיש לרשות ניסיון טוב  -

משכ"ל תטיב לדאוג לאינטרסים של הרשות במתן שירותיה נוכח הזיקה הקיימת בין משכ"ל לבין  -

 הרשות 
 

בהתאם  3יםתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח בפרויקטלההוועדה מחליטה אור כל האמור לעיל, : להחלטה

לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות  /3 לסעיף  1320 –( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 15)/לתקנה 

  ./135-לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות התשי"א /3 סעיף  1352-)מועצות אזוריות( התשי"ח

 

 . ידיהוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במי: פרסום

ם יש דחיפות שמצדיקה קביעה אחרת, יש )א. בכפוף לאמור לעיל ימי עבודה מיום הפרסום 0חוזה ייחתם בתום ה

 . (לפרט

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

ימי עבודה מיום  0-יאוחר מהחוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא 

 כריתתו.

 

 על החתום
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 יועץ משפטי                    גזבר          מנכ"ל 3מזכיר


