דעות השלושה
פרוטוקול שייבת מיום  - - -
שם חשוות  :עיד>ית בני בדק
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ן)ויפנ!3מזכיר
גזבר

יועמ"ש

הנדון ,הלחטה לע קתתשרm

לשיריתו נילוה ופיקוח

מכרז :אספקת ותתקנה של מתקני משחק ,משטחי פעילות מים ,מתקני ספורט ,ריהוט רחוב

וכסכות .מס•  :מוש33/2017
חשוות בוחתנ את חפאשחת להתקשר עם פסק/ים במסגרת המכרז שבנדון )לתלן l" :דמכד "(, t
תחנות למשק וכלכלת של שהטלון המקומי בע"מ )לתלן '(, :ל'"כשמ" אשר לגביו ניתן אשיור שר תפנים
זשנקבעו זוכים במסנותז .

שפרסמה

לצורן ניהול ופיקוח לע חחתקשוות

/

התקשרויות שתעיועןת בין השרות לבין זכיין

 /זכיינים מבכרז•

יש לשרות צרוך להתקשר עם נוןת שיחתי נהיול וקיפוח .הרודעת סמרת כי במקרה זה מיוב היתרונות

ירשנו דווקא בערכית התקשחת עם משכ"ל קלבלת שירותי ניהול ופקיוח לאור המפוטר לתלן :

נימוקים לביח m

משכ"ל'

.ו'

לאור כל האמור עליל ,הוודעה מחליטה כי בכופף ובהאתם לתוצאות הלןי בקשת הצעות

חלחסח :
המחיר• הרשות

תתקשר עם משכ"ל שליחתי ניהול ופיקוח על השירותים והמוצרים הניתנים על ידי

הספןקים לע פי חוז mים שrrועיכו במסגרת התקשחת עם זכייןןזכיינים במכרז ,בהאתם לתקנה (15)3
לתקנות העיירות )מכרזים( ,תתשמ"ח  / 1987 -עסיף  (15)3לתוספת שהנייה לצו המועצות המקומיות
)מועצות אזוריו(ת ,חתשי"ח/ 1958-עסיף  (15)3לתוספת הרבעיית לצו חמועצןת המקדמיות ,התשי"א-
.1950
רpסןס  :הרועדת מורח כי החלטת זו תפוסרם אבתר האינטרנט של השרות במיידי .חחוזח ייחתם בתום

7

ימי עבודה לפחות מיום פהסרום בכופף לאמור עליל) .אם יש דחיפות שמצדיקת קביעת אחרת ,יש

לפרט(.

)למןע דסחו חטוב ,מבקשת הורעדת כי משכ"ל תפסרם החלטת זו נם אבתו האינטרנט שלח(.

החוזה שייחתם בין חשוות לבין משכ"ל יפוסרם אבתו האינטרנט של חושות לא יארחו מ7-

מיום כריתתו.
על החתום
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י

משפטי

ימי עבודה
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שם חושות עיריית בני ברק
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גזבר
יועמייש

הנדון  ,החלטה על התקשר mלשירmי ניהלו ופיקוח
מכרז :אספקת ותתקנה של מתקני משחק ,משטחי פעילות מים ,מתקני ספורט ,ריהוט רחוב
וסככות.

מס•  :מtש33/2017

חשוות בוחנת את האפשרות להתקשר עם ספק  tים במסגרת המכרז שבנדון )לתלן " :המכרז"( ,שפרסמת
תחנות למשק וכלכלח של השלטון המקומי עבי'מ )לתלן "(, :ל"כשמ" אשר לגביו ניתן אישור שר תפנים
ושנקבעו

זוכים במסגרתו.

לצורן ניהול ופיקוח לע ההתקשרות

/

התקשרויות שתיערtןנח ביו חשוות לבין זכיין

/

זכיינים במכרז'

יש לרשות צורן להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח .הוועדה סבורת כי נמקות זה מירב היתרונות

יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכי'ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט לתלן :
נימוקים לבחירת משכי'ל :

הלחטה :

לאור כל האמור עליל ,הוודעה מחליטת כי בכפוף ובהאתם לתוצאות תלין בקשת הצעות

תמחיר ,הרשות תתקשר עם משכ"ל שלירותי ניהול ופיקוח על השירותים והמוצרים הניתנים על ידי

חספ;קים על פי חוזtחים שיערtןכו במסגרת התקשרות עם זכייtןזכיינים במכרז ,בהתאם לתקנה (15)3
לתקנות העיריות )מכרזים( ,חתשמ"ח  / 1987 -סעיף  (15)3לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות
)מועצות אזוריות( ,התשי"ח t 1958-סעיף  (15 )3לתוספת הרביעית לצר המועצות המקומיות ,התשי"א·
.1950
פרסום  :הוועדה מררה כי החלטת זר תפוסרם באתר האינטרנט של הרשות במיידי .החוזה ייחתם בתרם

 7ימי בעודת לפחות מיום הפסרום בכפוף לאמור לעיל) .אם יש דחיפות שמצדיקה קביעה אחרת ,יש
לפרט(.

)למןע תסדר הטוב ,מבקשת הורעדת כי משכ"ל תפסרם החלטת זו גם באתר האינטרנט שלח(.

החוזה שייחתם נין חשוות לבין משכי'ל יפוסרם אבתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ 7-

מיום כריתתו.
עלה תרם
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שפטי

ימי עבודה

