ועדת השלושה
פרוטוקול ישיבה מיום 29.6.2020
וכחים :אתי לוי  -מ כ"ל/מזכיר
אורי קי ן  -גזבר
אורית שקד ש קמן  -יועמ"ש

ה דון :החלטה על התקשרות לשירותי יהול  /פיקוח
מכרז :אספקה ,התק ה ,שיפוץ ואחזקה של מתק י משחק ,משטחי פעילות ,מים ,מתק י ספורט ,ריהוט רחוב
וסככות מס' :מש 19/2018
מועצה אזורית זבולון )להלן" :הרשות"( ,החליטה להתקשר עם הקבלן פטוריז הצללה ומתק י משחק בע"מ )להלן:
"הקבלן"( לביצוע הצללות ב 6-ג י משחקים )ג י קק"ל  -ראס עלי ,חוואלד ,איבטין וכפר ה וער הדתי; ג י משרד
החקלאות  -ראס עלי וחוואלד( )להלן" :הפרויקט""/הפרויקטים"( ,במסגרת המכרז שב דון )להלן" :המכרז"(,
שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ )להלן" :משכ"ל"( ,אשר לגביו יתן אישור שר הפ ים.
לצורך יהול /ופיקוח על ביצוע הפרויקט/ים במסגרת ההתקשרות שבין הרשות לקבלן ,יש לרשות צורך להתקשר עם
ותן שירותי יהול ופיקוח .הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרו ות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל
לקבלת שירותי יהול /ופיקוח לאור המפורט להלן:
ימוקים לבחירת משכ"ל:
למשכ"ל ידע ומיומ ות רבה במתן שירותי ה יהול והפיקוח ה דרשים במקרה ד ן והיא ות ת שירות ברמה
מקצועית גבוהה.
למועצה יש יסיון טוב עם התקשרות משכ"ל
שיעור התמורה בגין שירותי ה יהול והפיקוח אותה גובה משכ"ל הי ו סביר ,בין היתר ,ב סיבות בהן הוא אושר על
ידי שר הפ ים.

החלטה :לאור כל האמור לעיל ,הוועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר ,הרשות
תתקשר עם משכ"ל לשירותי יהול ופיקוח בפרויקט/ים במסגרת ההתקשרות שתיערך עם זכיין/זכיי ים במכרז
בהתאם לתק ה  (15)3לתק ות העיריות )מכרזים( ,התשמ"ח –  / 1987לסעיף  3לתוספת הש ייה לצו המועצות
המקומיות )מועצות אזוריות( התשי"ח / 1958-לסעיף  3לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות התשי"א.1950-
פרסום :הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האי טר ט של הרשות במיידי.
החוזה ייחתם בתום  7ימי עבודה 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 האי טר ט שלה.
החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האי טר ט של הרשות לא יאוחר מ 7-ימי עבודה מיום כריתתו.
על החתום
_____________
מ כ"ל /מזכיר

______________
גזבר

____________
יועץ משפטי

אישור התקשרות לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות
)מכרזים משותפים( ,תשל"ב1972-
מכרז מסגרת  -מס' מש 19/2018/לאספקה ,התק ה ,שיפוץ ואחזקה של מתק י משחק ,משטחי פעילות ,מים ,מתק י
ספורט ,ריהוט רחוב וסככות.
תיאור העבודות – ביצוע הצללות ב 6-ג י משחקים )ג י קק"ל  -ראס עלי ,חוואלד ,איבטין וכפר ה וער הדתי; ג י
משרד החקלאות  -ראס עלי וחוואלד(
הליך הפ יה לקבלת הצעות  -ערכה פ ייה ע"י המועצה באמצעות משכ"ל לקבלת הצעות מחיר מזכיי י מכרז
המסגרת.
התקבלו  5הצעות מחיר כמפורט במכתב משכ"ל מיום .11.6.2020
ישיבת ועדת השלושה התקיימה ביום 29.6.2020
ההצעה הזולה ביותר הי ה של פטוריז הצללה ומתק י משחקים בע"מ ע"ס  243,781.20ש"ח.
הערות -
המחיר כולל מע"מ ואי ו כולל עמלה.
החלטת ועדת השלושה -
ההצעה הזולה ראית סבירה ,תקבלה המלצת מה דס המועצה ,ולפיכך מומלץ לאשרה.
הועדה מחליטה לקבל את ההצעה הזולה ולאשר למועצה להתקשר עם  -פטוריז הצללה ומתק י משחקים בע"מ ,הכל
בהתאם להוראות מכרז המסגרת ה "ל ולהצעה כאמור.

________________
אורי קי ן
גזבר המועצה

__________________
עו"ד אורית שקד ש קמן
היועצת המשפטית למועצה

_________________
אתי לוי
מ כ"ל המועצה

אישור היועצת משפטית של המועצה
הרי י לאשר כי התקשרות המועצה עם שעשועים וספורט בע"מ ,הי ה ע"פ ת אי אישור ההתקשרות לפי ס'  9לחוק
הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים( ,כפי ש קבעו באישור ההתקשרות ש יתן ע"י מ כ"ל משרד הפ ים לרשויות
מקומיות להתקשר על בסיס מכרז מסגרת ה "ל ,מיום .5.5.2019
תוקף אישור זה הי ו עד ליום  5.7.2020לאחר המועד כאמור אין להתקשר עם ה "ל.

__________________
אורית שקד-ש קמן  ,עו"ד

