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 פרוטוקול ועדת השלושה
 

 
 נוכחים :

 מנכ"ל המועצה –יוסי בן חיים 
 גזבר המועצה -ישראל שטרסברג

 יועץ משפטי –סדינסקי לוי עדי  עו"ד 
 

 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוחהנדון : 
 25/2019לת/מכרז :ליסינג תפעולי לכלי רכב מס' מכרז : 

 
 

לאספקת שירותי  ספק/ים מועצה מקומית שוהם )להלן "הרשות"( מעוניינת להתקשר עם 
לצורך כך היא בוחנת את האפשרות לעשות ו"( , השירותיםליסינג תפעולי לכלי רכב )להלן " 

"( , שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המכרזשימוש במכרז שבנדון )להלן "
ישור שר הפנים ושנקבעו זוכים אאשר לגביו ניתן "( ,  משכ"להמקומי בע"מ )להלן "

 במסגרתו.
 

לצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרות /התקשרויות שתיערך/נה בין הרשות לבין זכיין/זכיינים 
ורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה סבורה כי במקרה צבמכרז , יש לרשות 

ות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשר
 לאור המפורט להלן:

 
 : נימוקים לבחירת משכ"ל

לצורך עריכת התקשרות עם זכיין/ זכיינים במכרז , בהתאם להוראות נוהל משרד הפנים , על 
הרשות לפנות לזכיינים הרלוונטיים במכרז בבקשה לקבלת הצעות מחיר . עריכת הפניה 

מחיר דורשת התאמה של מפרט השירותים הנדרשים למכרז בבקשה לקבלת הצעות 
 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 
אשר תבצע את הפניה כאמור מטעמה י שמשכ"ל היא זו וודרישות המכרז , יהיה זה יעיל ורא

 לזכיינים הרלוונטיים במכרז.
 

בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת י : לאור כל האמור לעיל , הוועדה מחליטה כ החלטה
הצעות המחיר , הרשות תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על מתן השירותים ע"י 

עם זכיין/זכיינים במכרז בהתאם  ה כנ/שתיערךהתקשרויות /במסגרת ההתקשרות  הספק/ים 
 . 1950לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות התשי"א ( 15) 3 לסעיף

 



                                       
 
 
 
 
 

             

 

לקבלת יובהר כי ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כל שהוא במסגרת הפניה בבקשה 
הצעות מחיר , תבוטל ההחלטה להתקשר עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל 

 התקשרות בין הרשות לבין משכ"ל , ככל שזה כבר נחתם.חוזה ה
 

ם באתר האינטרנט של הרשות במיידי. החוזה ס: הוועדה מורה כי החלטה זו תפורפרסום
 ימי עבודה מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל. 7ייחתם בתום 

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

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

 
 

__________            ____________                       ______________ 
 די סדינסקי לויע עו"דישראל שטרסברג                                                    יוסי בן חיים

   
 


