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 20228.4. ועדת שלושה מיוםפרוטוקול 

 שירותי ניהול ופיקוח מתן התקשרות ל 

 6/2021מכרז: איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה  מס': פא/

 

 וכחיםנ

 מר תמיר פרץ, מנכ"ל המועצה

 , גזבר המועצה דקל ששימר 

 , יועמ"שרם שטרןעוה"ד  

 

 רקע

גזם, פסולת אריזות  המועצה   ופינוי אשפה,  איסוף  מעוניינת להתקשר עם קבלן לאספקת שרותי 

שימוש במכרז  ) ופסולת מוצקה   בוחנת את האפשרות לעשות  היא  ולצורך כך  להלן: השירותים(, 

)להלן:   בע"מ  המקומי  השלטון  של  וכלכלה  למשק  החברה  שפרסמה  המכרז(,  )להלן:  שבנדון 

 .אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתומשכ"ל(, אשר לגביו ניתן 

זכיינים    / זכיין  לבין  הרשות  בין  התקשרויות שתיערך/נה   / על ההתקשרות  ופיקוח  ניהול  לצורך 

צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה סבורה כי במקרה זה    למועצהבמכרז, יש  

לאור   ופיקוח  ניהול  שירותי  עם משכ"ל לקבלת  התקשרות  בעריכת  דווקא  יושגו  היתרונות  מירב 

 :המפורט להלן

לוח   .1 קיצור  את  ויאפשר  ההליך  ניהול  בעלויות  לחסכון  יביא  משכ"ל  של  במכרז  שימוש 

 הזמנים שלו. 

צה מעוניינת לעשות שימוש במכרז של משכ"ל, המועצה רואה יתרון רב בכך היות והמוע .2

המכרז של  והפיקוח  הניהול  שירותי  את  גם  תבצע  את    שמשכ"ל  שערכה  זו  והיא  מאחר 

 ובאופן זה זכויותיה במכרז ישמרו באופן מיטבי.   המכרז ומכירה את כל פרטיו ותנאיו

מ .3 מצטבר  ונסיון  רב  ידע  למשכ"ל  כי  סבורה  מכרזי  המועצה  על  ופיקוח  בניהול  שמעותי 

מועצה עצמה והן ברשויות מקומיות נוספות ועל  ב איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה הן  

כן גם בשל זאת המועצה רואה יתרון רב בהתקשרות עם משכ"ל לצורך ביצוע שירותים  

 אלו. 

 שיעור התמורה הנדרש ע"י משכ"ל עבור מתן שירותים אלו אושר ע"י משרד הפנים.  .4
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 החלטה 

, הועדה מחליטה לאשר את ההתקשרות עם משכ"ל לצורך מתן שירותי  לאור כל האמור לעיל .1

 ניהול ופיקוח למכרז איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה. 

איסוף    מכרזהתקשרות זו תהיה בתוקף כל עוד המועצה החליטה להתקשר עם ספק במסגרת    .2

  . היה והתקשרות זו לא תצא לפועל או תבוטל 6/2021ופינוי אשפה ופסולת מוצקה  מס': פא/

 תופסק גם ההתקשרות עם משכ"ל.

נים  לצורך המשך התהליך המועצה מבקשת כי משכ"ל תצא לנוהל קבלת הצעות מחיק מהזכיי  .3

 הרלבנטיים במסגרת מכרז זה.

 

 

 

 

 

     
 תמיר פרץ 

 מנכ"ל המועצה 
 ששי דקל  

 גזבר המועצה 
 עו"ד אלי אליאס  

 משפטי ה היועץ
 

 

 מסמך זה איננו מונגש ומצורף כסימוכין בלבד  אנא לחצו כאן  מסמך החתום.לצפייה ב •

http://www.m-zion.org.il/SystemFiles/vaadat3-gezem-hatum.pdf

