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 ועדת שלושה להתקשרות 

 התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח הנדון: 

 עבודות הקמה אחזקה ושיקום תשתיות  24/2021את/מכרז  

עבודות הקמה אחזקה  התכנסה הוועדה לדון ברכישת שירותי ניהול ופיקוח    5.7.22בתאריך   .1

 (. 24/2021מכרז את/ )מכרז משכ"ל ושיקום תשתיות 

 בישיבה נכחו:  .2

 המנכ"ל  -לוי נגרעמיקם   

 יתגזבר -ציפי וקנין  

 היועמ"ש -אהרון שפרבר   

 הלן המלצות מנהל האגף:ל .3

למשכ"ל מערך תומך וכולל בתחום הכספים, המשפט וכן מערך בקרה חשבונאית ניהול   .א

 ופיקוח לרבות מערך ביטוחים וערבויות המקושר למכרז זה.

 רסים בין שני הגופים. הזיקה הקיימת בין משכ"ל לרשות מגבירה את זהות האינט .ב

היועץ אמור לסייע בכתבי הכמויות ופיקוח על העבודות לרבות מתן חוו"ד מקצועית  .ג

קרה תקציבית  בטיב המוצר, ביצוע הזמנות ומעקב אחרי טיב הביצוע ואישורם לרבות  

 עם גורמי המשכל השונים.  תוך תיאום

כול .ד זה  ייעוץ משפטי המחייב  שרות  ליווי  והפיקוח לרבות    זיקה הדוקהל  הניהול  עם 

 עריכת שימועים ותגובות משפטיות במידת הצורך.

ושיבוש    שילוב .ה לתקלות  לגרום  ועלול  ממשכ"ל  אינטגרלי  חלק  שאינו  חיצוני  גורם 

 ל העבודה. שתקין המהלך ה

 והפיקוח. המשכ"ל לשירותי הניהול  לאור האמור לעיל אני ממליץ להתקשר עם . ו

 

לניהול  :  החלטה משכ"ל  עם  ההתקשרות  את  ומאשרת  האגף  מנהל  המלצת  את  מאמצת  הועדה 

בהתאם לתקנה   וזאת    הקמה אחזקה ושיקום תשתיות  24/2021מכרז את/כרז האמור )ופיקוח למ

( לתוספת השנייה לצו המועצות  15)3/ סעיף    1987  -( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח15)  3

( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות,  15)3/  1958 -מועצות אזוריות(, התשי"חהמקומיות )

 . 1950 -התשי"א

 

: הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי. החוזה ייחתם  פרסום

ימי עבודה לפחות מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל. )אם יש דחיפות שמצדיקה קביעה   7בתום  

 , יש לפרט(. אחרת

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

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

  עבודה מיום כריתתו.

 


