ועדת השלושה

פרוטוקול ישיבה מיום 12/04/18
נוכחים:
– מנכ"ל העירייה
מר יהודה בן עזרא
עו"ד ענת בהרב-קרן – יועמ"ש לעירייה
– ס .גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה
רו"ח הילה רוזן
הנדון :החלטה על התקשרות עם קבלן והתקשרות לשירותי ניהול  /פיקוח
מכרז :לת 21/2017/אספקת רכבים בליסינג תפעולי
עיריית הרצליה (להלן" :הרשות") ,מעוניינת להתקשר עם ספק/ים לאספקת שרותי ליסינג תפעולי
לכלי רכב (להלן" :השירותים") ,במסגרת המכרז שבנדון (להלן" :המכרז") ,שפרסמה החברה למשק
וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן" :משכ"ל") ,אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ונקבעו זוכים
במסגרתו.
לצורך ניהול ופיקוח על ביצוע ההתקשרות  /התקשרויות שתערך  /נה בין הרשות לקבלן ,יש לרשות
צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח .הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא
בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן:
נימוקים להתקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח:
 .1הרשות בחנה את גובה התמורה המוצעת ע"י משכ"ל והגיעה למסקנה כי שיעור התמורה
המבוקש הוא סביר לאור שיקולי חסכון ויעילות והיתרונות בהתקשרות עם משכ"ל ,כפי
שיפורטו להלן ,מה גם שהעמלה אושרה על ידי משרד הפנים.
 .2לרשות ניסיון טוב עם משכ"ל בהתקשרויות קודמות בנושא אספקת רכבים בליסינג תפעולי.
 .3משכ"ל מספקת ליווי אישי וצמוד של צוות הפרויקט בכל שלבי העסקה ווידוא עמידת ספק
בתנאי החוזה וכן מבצעת מעקב אחר ערבויות ואישורי קיום ביטוחים של הספקים .כמו כן,
מבצעת חב' משכ"ל מעקב אחר אספקת הרכבים תוך ניצול קשרי עבודה עם יבואנים ומבצעת
ליווי ופיקוח של גוף מקצועי פוסק (מהנדס רכב) במקרים של מחלוקות מקצועיות מול חברת
הליסינג.


שיעור התמורה של משכ"ל הינו  ,4.5%בכפוף לאמור לעיל.

הוצג בפני הועדה אישור משרד הפנים לעמלות משכ"ל ,ונוסח הסכם הניהול ,במסגרתם מתחייבת
משכ"ל כי התקשרותה עם צדדים נוספים ,הנובעת מהתקשרות עם העירייה ,תעשנה לפי הדין החל על
הרשות בשינויים המחויבים.
החלטה :לאור כל האמור לעיל ,הועדה מחליטה להתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח בפרויקט
בהתאם לתקנה  )15(3לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ"ח – .1987
פרסום :הועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות ו/או משכ"ל לאלתר .החוזה
ייחתם בתוך  7ימי עבודה מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל( .למען הסדר הטוב ,מבקשת הועדה כי
משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה).
החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ 7-ימי עבודה
מיום כריתתו.

על החתום
_______________
מנכ"ל

_______________
גזבר

_______________
יועמ"ש

