ועדת השלושה
פרוטוקול ישיבה מיום 08/04/19
שם הרשות :עיריית אשדוד
נוכחים :אילנית הראל  -מנכ"ל/מזכיר
עודד לוי  -גזבר
סימה אזוגי – יועמ"ש
הנדון :החלטה על התקשרות לשירותי ניהול/פיקוח
מכרז :אס מס' 28/2018
עיריית אשדוד (להלן "הרשות") מעוניינת להתקשר עם הקבלן לביצוע אולם ספורט ביה"ס קשת 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 שתערכנה במסגרת התקשרות שבין הרשות לבין הזכיין יש לרשות צורך להתקשר
עם נותן שירותי ניהול פיקוח הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל
לקבלת שירותי ניהול לאור המפורט להלן:
נימוקים לבחירת משכ"ל:
נימוקים לבחירת משכ"ל -
 .1לחב' משכ"ל יש את הידע  ,מיומנות ומקצועיות רבה לצורך ניהול ופיקוח פרויקטים .
 .2לחברת משכ"ל יש ניסיון רב בניהול ופיקוח של פרויקטים גדולים ומורכבים ,התקשור עם
משכ"ל תבטיח כי הרשות תקבל שירותי ניהול ופיקוח ברמה גבוהה ומזעור בעיות אפשרויות
מול הקבלן.
 .3משכ"ל תדאג לאינטרסים של הרשות ,זאת מאחר ומשכ"ל היא חברת בת של השלטון המקומי.
 .4לחברת משכ"ל יש ידע  ,ניסיון ומיומנות רבה מול גורמים מתקצבים  ,השירות של משכ"ל נותן
מענה מול הגופים המתקצבים וערה בקבלת התקציב במועדו לשם תשלומו לקבלן.
 .5מסגרת השירותים שאותה מעניקה משכ"ל היא רחבה וכוללת שירותים בתחום ההנדסה,
הכספים המשפט ,וניהול של ערבויות וביטוחים.
החלטה :לאור כל האמור לעיל ,הוועדה מחליטה להתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול בפרויקט/ים ,בהתאם לתקנה
 )15(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח –  /1987סעיף  )15(3לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות
אזוריות) ,התשי"ח / 1958-סעיף  )15(3לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות ,התשי"א.1950-
פרסום :הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במידי.
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 7-ימי עבודה מיום כריתתו.

