
 
 

      
 

 

  16.2.20תאריך:                                                                           

 הודעת הרשות על בחירת קבלן 

 לכבוד

 החברה למשק וכלכלה

  של השלטון המקומי בע"מ

 

 ,נא.ג.

 

  17/2019מ"ר מס' מק/ 1,000בהיקף של עד תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור  –מ.מ זכרון יעקב הנדון: 

 

 –לביצוע בית ספר מקצועי  בע"משדיד הנדסה הננו מתכבדים להודיעכם על החלטתנו להתקשר עם הקבלן  .1
בהתאם  וזאתשפרסמה החברה למשק וכלכלה  על פי מסמכי ותנאי המכרז שבנדון ערוגות רבקה וזאת

 (7%של  ודמי ניהול מע"מ כולל) ₪ 4,335,986בסך כולל של   20.1.20להצעתו בנוהל הצעת מחיר מיום 
  . 2.7.19 ולאישור משרד הפנים למכרז שבנדון מיום

 

 נימוקים לבחירת משכ"ל למתן שירותי ניהול ופיקוח: .2

 בעניין זה. יש לרשות ניסיון בהתקשרויות עבר בהן משכ"ל שימשה כחברה מנהלת .א

 למשכ"ל ידע ומיומנות רבה במתן שירותי הניהול והפיקוח הנדרשים במקרה דנן. .ב

ניהול ופיקוח המלווים בסיוע גורמים מקצועיים שונים לרבות בתחום למשכ"ל מעטפת שירותים  .ג

 והמשפט וכוללים מערך בקרה חשבונאית ומערך בקרה וניהול של ערבויות וביטוחים. הכספים 

 חסי למועצה המקומית לצאת למכרז באופן עצמאי, תוך בחינת האינטרסים של המועצה.אין יתרון י .ד

 .שיעור התמורה בגין שירותי הניהול והפיקוח אותה גובה משכ"ל הינו סביר .ה
 

 3 סעיף ל לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה להתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח בפרויקט בהתאם
 .1950-לצו המועצות המקומיות התשי"אלתוספת הרביעית  (15)

 

 נימוקים לבחירת ההצעה:  .3
 

 הצעות מחיר. 4הוגשו . עדה סקרה את ההצעות ודנה במסמכים שצורפו ע"י החברה למשקוהו
ע"מ עומדת בתנאי הסף ובתנאים הכלכליים הנדרשים בהתאם שדיד הנדסה בהזולה ביותר של חברת  ההצעה

  וכלכלה.לבדיקת חברה למשק 
 בע"מ. שדיד הנדסה עם  שהמועצה תתקשרועדה וה החליטהלאחר בחינת כל המידע אשר הובא בפניה  

 

 העבודות יבוצעו בהתאם לתנאים המפורטים בנוסח חוזה ההתקשרות במסגרת המכרז.  .4

  מ.מ. זכרון יעקב. –שם הרשות המזמינה  .5

  .מר אהרן דינור, הנדס המועצהמאיש הקשר ברשות המזמינה:  .6

 7הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי. החוזה ייחתם בתום  –פרסום  .7
ימי עבודה מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל. למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם 

טרנט של החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה. החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינ
 ימי עבודה מיום כריתתו. 7-הרשות לא יאוחר מ

 

      ________________            ________________              _______________ 

 יועמ"ש הרשות   מזכיר המועצה       גזבר הרשות          


