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הנדון :החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
מכרז _:שירותי הסעים ושירותי הסעה של תלמידים מס' _הס 01 / 2020 /
הרשות מעוניינת להתקשר עם קבלן למתן שירותי הסעים (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:
.1
.2
.3
.4

מכרז משכ"ל בתחום ההסעות מעגן במסגרתו את כל הדרישות העדכניות של משרד החינוך
ומשרד התחבורה למתן שירותי היסעים ברשויות מקומיות.
לחברה ישנו ניסיון רב בתנכון מפרט המסלולים וקבלת ההחלטות בנוגע לאופן ביצוע הסעות
ומבנה המכרז.
החברה מבצעת נוהל הצעת מחיר ,ניתוח והגשת סיכום התוצאות באופן מיידי והשירותים
דרושים למועצה באופן דחוף בשים לב למועד פתיחת שנת הלימודים.
שירותי החברה כוללים ביצוע בקרות שטח – התאמת ביצוע לדרישות החוזה באמצעות מערכת
ייעודית.

החלטה :לאור כל האמור לעיל ,הוועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר
מכוח המכרז ,הרשות תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על מתן השירותים על ידי הקבלנים
במסגרת ההתקשרות שתיערך עם הזכיינים מכוח המכרז ,בהתאם  )15(3לתוספת השנייה לצו המועצות
המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח – .1958
יובהר כי ככול 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 בקשות לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלוונטיים במכרז בהתאם לפרטים
שתעביר הרשות למשכ"ל.
פרסום :הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי .החוזה ייחתם בתום 7
ימי עבודה מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל(.
(למען הסדר הטוב ,מבקשת המועצה 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 7-ימי עבודה מיום
כריתתו.
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