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 לשירותי ניהול ופיקוח  החלטה על התקשרותהנדון: 

 1/2020מתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים מס' מכרז: הס/ במסגרת מכרזי משכ"ל

 

)להלן:    הסעותמתן שירותי    לצורך  קבלנים)להלן: "הרשות"( מעוניינת להתקשר עם  עיריית ביתר עילית  

החברה    במכרזים שפרסמה ותפרסם"השירותים"(, ולצורך כך היא בוחנת את האפשרות לעשות שימוש  

ולקביעת הזוכים  בכפוף לאישור שר הפנים  (,  ""משכ"ללמשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ )להלן:  

 במסגרתם.

, יש לרשות  ים האמוריםלצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרויות שתיערכנה בין הרשות לבין זכיינים במכרז 

צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא  

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

משכ"ל תיטיב לדאוג לאינטרסים של הרשות במתן שירותיה, בין היתר, נוכח הזיקה הקיימת בין   .א

 משכ"ל לבין הרשות ולאור העובדה שמשכ"ל הינה חברה שבבעלות כלל הרשויות המקומיות. 

תן  את כל הדרישות העדכניות של משרד החינוך ומשרד התחבורה למם  במסגרת  ניםמעג   יםהמכרז .ב

שירותי היסעים ברשויות מקומיות, ולחברה צוות מקצועי בעל ניסיון רב, המסייע בתכנון מפרט  

 מסלולים ובתהליך קבלת החלטות בנוגע לאופן ביצוע ההסעות ומבנה המכרז. 

החברה מעמידה כ"א ייעודי לעירייה לצורך ביצוע בקרות שטח הבודקות התאמה לדרישות החוזה.   .ג

ות מערכת אינטרנטית חכמה ויעילה המאפשרת קבלת הבקרות בדוחות  הבקרות מועברות באמצע

ניתן לקנוס או לקבל החלטות בנוגע לתכנון וביצוע המסלולים. בקרת השטח   מנהלים על פיהם 

רמת השירות, במניעת סכנות בטיחותיות, מניעת שילובי קווים ומניעת  מסייעת לעירייה בהעלאת 

 כפל תשלומים. 

רותי הניהול והפיקוח אותה גובה משכ"ל הינו סביר, בין היתר, בנסיבות  שיעור התמורה בגין שי .ד

בהן הוא אושר ע"י משרד הפנים. אף אם שיעור התמורה שגובה משכ"ל הינו בשיעור דומה או אף  

משכ"ל   של  לניסיונה  משקל  ליתן  ויש  משמעותי  בהבדל  מדובר  אין  אחרים,  מגופים  גבוה  מעט 

 רות עם משכ"ל. וליתרונות הרבים הגלומים בהתקש

הוועדה שוכנעה כי התקשרות במסגרת זו נדרשת מטעמים של חסכון ויעילות ומיטיבה עם העירייה   .ה

 תוך שמירה על עקרון השוויון ומזעור הפגיעה בתחרות הקיימת. 
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 החלטה:

לתוצאות  כל  לאור   ובהתאם  בכפוף  כי  מחליטה  הוועדה  לעיל,  בקשות  האמור  המחיר ל  הליכי    הצעות 

לעיל האמורים  המכרזים  לבמסגרת  משכ"ל  עם  תתקשר  הרשות  מתן  קבלת  ,  על  ופיקוח  ניהול  שירותי 

בהתאם    ים כאמור, וזאת  במסגרת ההתקשרויות שתיערכנה עם זכיינים במכרז   הקבלנים השירותים על ידי  

תוקף ההתקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי    .1987  –( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח  15)  3לתקנה  

 . 31.08.2024הניהול והפיקוח כאמור יהא עד ליום 

 

 פרסום: 

ימי עבודה    7הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי. החוזה ייחתם בתום  

 מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל. 

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

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

 מיום כריתתו. 
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