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הנדון' הלחטה על התקשר mלשירותי ניהלו ופיקוח
מכרז  ,ארוחות מס•  ,אןאZZIZ017
הרשות מעוניינת להתקשר עם קנלןןנים למתן שירותי אפסקת ארוחות )להלן' "השירותים"( ,ולצורן
כן היא בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז שבנדון )להלן' "המכרז"( ,שפרסמה החברה למשק
וכלכלה של השלטון המקומי נע"מ )להלן ' "(,ל"כשמ" אשר לנגיו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו
זוכים

במסגרתו.

לצורן ניהול ופיקוח על ההתקשרות  /התקשרויות שתיערןןנה ביו הרשות לניר זכיין  /זכיינים במכרז'
יש לרשות צורן להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח .הוועדה סבורה כי במקרה זה מירנ היתרונות

יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ  11ל לקבלת שירותו ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן '
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הלחטה' לאור כל האמור לעיל ,הוועדה מחליטה כי נכפוף ובהתאם לתוצאות הלין נקשת הצעות
קבלנים

המחוך' הרשות תתקשר עם משכ"ל לשירותו ניהול ופיקוח על מתן השירותים על ודו הקבלן /
במסגרת ההתקשרות שתיערך עם זכייןןזכיינים במכרז בהתאם לתקנה  (15)3לתקנות העיריות
)מרכזי(ם ,התשמיח / 1987 - tעסיף  (15)3לותתפס השנייה לרצ המועוצת המקומיות )מועצות אזוריות(,
התש'י•-ח 1958ן יעסף  (15) 3לותתפס הרבעיית לרצ המרעצרת המקומיות ,התשי 11א.1950-
יובהר כי ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הנפיה נבקשה לקבלת הצעות מחיר,
תבולט ההחלטה להתקשר עם משכ"ל לקבלת שירותו ניהול ופיקוח ו;או יבוטל חוזה ההתקשרות נין
הרשות לנין משכ"ל ,ככל שזה כנר נחתם.
הרשות מררה למשכ"ל לפרסם נקשה  vת לקבלת הצעות מחיר מהזכיינים הרלוונטיים במכרז בהתאם
למפרטים שתעביר הרשות למשכ"ל.

פרסום 'הוודעה מורה כי החלטה זו תפורסם נאתר האינטרנט שלהרשות במיידי .החוזה ייחתם בתום

7

ימי בעודה לחפות מיום הפרסום נכפוף לאמור עליל) .אם יש דחיפות שמצדיקה קביעה אחרת ,יש

לרפט(.
)למןע הסדר הטוב ,מבקשת הוועדה כי
החוזה שייחתם נין הרשות לנין משכ  11ל

שכ  11ל תפרסם החלטה זו גם נאתר האינטרנט שלה(.

ורסס נאתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ 7-

מיום כריתתו.
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