27.12.18
ועדת השלושה
פרוטוקול ישיבה מיום 27.12.18:
שם רשות  :מועצה אזורית גזר
נוכחים :
כרמל טל  -מנכ"לית
דוד גמליאל  -גזבר
חן סומך  -יועמ"ש

הנדון  :החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
מכרז :תכנית קיץ במוסדות חינוך מס' :תק12/2018 /
הרשות מעוניינת להתקשר עם קבלן/נים למתן שירותי הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך) להלן:
"השירותים" ( ,ולצורך כך היא בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז שבנדון ) להלן" המכרז")
שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ) להלן" :משכ"ל) ,אשר לגביו ניתן
אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.
לצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרות  /התקשרויות שתיערך/נה בין הרשות לבין זכיין  /זכיינים
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:
נימוקים לבחירת משכ"ל:
 .1מקצועיות בתחום קייטנות קיץ  -למשכ"ל ידע ומיומנות רבה במתן שירותי הניהול והפיקוח
הנדרשים במקרה דנן.
 .2מערכת ממוחשבת – ריכוז נתונים בהתאם לדרישות משרד החינוך ,לרבות נתונים כספיים וכן
הגשת דוחות ביצוע למשרד החינוך תוך בקרה תקציבית.
 .3ליווי משפטי – ייעוץ משפטי לרשות המזמינה בכל ההיבטים הקשורים בחוזה ההתקשרות ,לרבות
פתרון מחלוקות מול הקבלן ,וביצוע שימועים במקרה הצורך.
 .4מנהלת לפיקוח ובקרה -משמשת כזרוע הביצועית של משכ"ל לאכיפת תנאי חוזה ההתקשרות
ומבצעת בקרות על אופן ביצוע השירותים המסופקים לרשות המזמינה ע"י הקבלנים.
בין השירותים שמספקת המנהלת – ביצוע ביקורות שטח בהתאם להנחיות משרד החינוך ודיווח
באפליקציה ,טיפול בתלונות המתקבלות מהשטח ,ניהול ותיעוד המידע.
 .5עמלת משכ"ל הינה סבירה בנסיבות העניין ואושרה ע"י משרד הפנים.
החלטה :לאור כל האמור לעיל ,הוועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות
המחיר ,הרשות תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על מתן השירותים על ידי הקבלן/
קבלנים במסגרת ההתקשרות שתיערך עם זכיין/זכיינים במכרז בהתאם לתקנה  )15( 3לתקנות
העיריות) מכרזים) ,התשמ"ח  – 1987 /סעיף (  3 ( 15לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות) מועצות
אזוריות (,התשי"ח - 1958סעיף  )15( 3לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות ,התשי"א – .1950
יובהר כי ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר,
תבוטל ההחלטה להתקשר עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות בין
הרשות לבין משכ"ל ,ככל שזה כבר נחתם.
הרשות מורה למשכ"ל לפרסם בקשה/ות לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלוונטיים במכרז בהתאם
למפרטים שתעביר הרשות למשכ"ל.

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

על החתום

_____________
מנכ"לית המועצה

______________
גזבר המועצה

___________
יועץ משפטי

