
 
 ועדת השלושה  

 
 06/01/2021 פרוטוקול ישיבה מיום 

 מנכ"ל/מזכיר  - פלג ניאגו : נוכחים

 גזבר   -נטע לי אביטל  

 יועמ"ש -אולגה גונן  

 

 פיקוחוהחלטה על התקשרות לשירותי ניהול  הנדון:

 24/2020מכרז: ליסינג תפעולי לכלי רכב,  מס' מכרז: לת/

 

לאספקת שירותי ליסינג   ספק/יםמעוניינת להתקשר עם  "(הרשותמועצה אזורית בני שמעון )להלן: "

, ולצורך כך היא בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז  "(שירותיםהתפעולי לכלי רכב )להלן: "

חברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ )להלן: שפרסמה ה"(, המכרזשבנדון )להלן: "

 אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.  ,("משכ"ל"

 

בין הרשות לבין זכיין / זכיינים במכרז, יש   נה/לצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרות / התקשרויות שתיערך

מירב היתרונות יושגו   זההוועדה סבורה כי במקרה  לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח.

 : דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן

 

 נימוקים לבחירת משכ"ל )מקצועי וכלכלי( 

וכלכלה יש נידע והניסיון הנדרש בעריכת וניהול מכרז ליסינג תיפעולי לרכב. לרשות יש  לחברה למשק

ניסיון רב מול המשכ"ל במכרז הליסינג, המשכל מעסיק צוות מקצועי אשר מסייע לרשות בהתמחרות  

 ומכאן לחיסכון כספי. 

 

בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר,  כי  מחליטה הוועדה אור כל האמור לעיל, : להחלטה

במסגרת    על מתן השירותים על ידי הספק/יםהרשות תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח 

( לתוספת השניה 15)3בהתאם לסעיף זכיין/זכיינים במכרז עם   כנה/שתיערך / התקשרויות ההתקשרות

 .1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח 

  

ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר,  יובהר כי 

תבוטל ההחלטה להתקשר עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות בין  

 הרשות לבין משכ"ל, ככל שזה כבר נחתם.

 

  7. החוזה ייחתם בתום תר האינטרנט של הרשות במיידיהוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם בא: פרסום

 .בכפוף לאמור לעילימי עבודה מיום הפרסום  

 .(באתר האינטרנט שלהגם  הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו מבקשת למען הסדר הטוב, )

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

 כריתתו.  מיום

 על החתום

_______           ______            _____  ____________ 

 יועץ משפטי                    ית המועצה גזבר   מנכ"ל /מזכיר 

            


