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 : עיריית נהריהלכבוד 

 נהריה 19שד' הגעתון 

 מח' תכנוןמנהל  – ' ר.לוי.דלידי : א

 שלושהוועדת  –הנדון: נהריה 

ה עם נספח פרוט דת השלושוערצ"ב טופס ו 14.02.2019ו מיום המשך לישיבה עם ראש העיר וצוותב

כם ניהול, אשר יכלול גם מימון סיר ההיה להעבלוי הטופס וחתימתו כנדרש כדני שניתן ידה על מינו לפרויקטים

 משכ"ל לתכנון ולביצוע והתקשרות עם מתכננים.

 העתקים 

 ' פארס דאהראינג –נדס העיר עיריית נהריה מה

 לסמנכ" –שוורצמן  א. –משכ"ל 

 מנהל אזור צפון - אהלק. –משכ"ל 

 

 וד רב,בכב

 די לוטן
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 הוועדת השלוש

 4.3.2019ה מיום בפרוטוקול ישי

 מנכ"ל/מזכיר - אלי אלבז :וכחיםנ

 גזבר  חגי שוורץ 

 יועמ"ש -עו"ד אורן ארבל 

 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול / פיקוח הנדון:

שמיר כונות אריק שרון ויצחק ך בשות חינודלביצוע מוס ניםקבלהרשות מעוניינת להתקשר עם 

)להלן: שבנדון לעשות שימוש במכרז בוחנת את האפשרות ולצורך כך היא , "(הפרויקט"/"הפרויקטים"להלן)

אשר לגביו ניתן  ,("משכ"ל"שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ )להלן:  ,"(המכרז"

 ושנקבעו זוכים במסגרתו.אישור שר הפנים 

יש  מכרז,בין הרשות לבין זכיין / זכיינים ב נה/התקשרויות שתיערך / ההתקשרותלצורך ניהול ופיקוח על 

מירב היתרונות יושגו  זההוועדה סבורה כי במקרה  .חלרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקו

 :לאור המפורט להלן דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח

 :נימוקים לבחירת משכ"ל

אם ללוחות הזמנים של הסכם לבנייה בהתהעירייה  ותוהתחייביעילות העבודה והדחיפות הנדרשת לביצועה 

 .הגג

בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות : לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה כי החלטה

על השירותים והמוצרים הניתנים על הרשות תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח המחיר, 

במסגרת ההתקשרות שתיערך עם זכיין/זכיינים במכרז ידי הספק/ים על פי חוזה/ים שיערך/כו 

( לתוספת השנייה 15)3/ סעיף  1987–( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 15)3בהתאם לתקנה 

 .1950-ות, התשי"אלצו המועצות המקומי

 

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.

 

בהתאם ז רקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלוונטיים במכל ות/מורה למשכ"ל לפרסם בקש הרשות

 למפרט הרצ"ב / למפרט שתעביר הרשות למשכ"ל.
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ימי  7: הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במידי. החוזה ייחתם בתום פרסום

 פות שמצדיקה קביעה אחרת, יש לפרט(. . )אם יש דחיבכפוף לאמור לעילעבודה מיום הפרסום 

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

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

  כריתתו.

 


