
 
 

                                                                                                                                                  

 ועדת השלושה 
 23.9.2020פרוטוקול ישיבה מיום  

 

 אר יעקב עצה מקומית ב מו  שם הרשות:
 

 אילנית הומינר -יועמ"ש  דני אורן -גזבר דני אורן -מנכ"ל/מזכיר : נוכחים 

 

 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוחהנדון: 

 9201/15ח/סייבר, אחסון, מחשבים וציוד היקפי, מס' מ – ITשירותי  מכרז:

 

" )להלן:  שבנדון  המכרז  במסגרת  ספק  עם  להתקשר  האפשרות  את  בוחנת  החברה  המכרזהרשות  שפרסמה   ,)"

השלטו של  וכלכלה  בע"מ  ןלמשק  זוכים    , (משכ"ל)להלן:    במקומי  ונקבעו  הפנים  שר  אישור  ניתן  לגביו  אשר 

 במסגרתו.

יש לרשות צורך להתקשר עם נותן    ז, כרבמ  ןלצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרות שתיערך בין הרשות לבין זכיי

 שירותי ניהול ופיקוח. 

החברה לפיתוח משאבי אנוש   הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם

 לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן:  (פמ"א( בע"מ )להלן: 1995בשלטון המקומי )

 : פמ"אנימוקים לבחירת 

 מנהלת  כחברה שימשה ל"משכ  בהן עבר בהתקשרויות  מאוד טוב ניסיון  לרשות יש

 את  הרשות  עבור  ותגיש  תכין, החינוך משרד  של הבקרה מוקד מול בקשר תעמוד ל"משכ

 בבתי  הביקורות  לתאום תדאג, כן  כמו . ביצוע ודוח' ג נספח: כגון  הנדרשים המסמכים כל

 .הבקרה מוקד של הספר

ל וביכולת משכ"ל להשיג את  יש קשרים  ל  "משכומעל להכול  כול הספקים בשוק  עם  שוטפים 

 המחירים  

 .הטובים הטכנולוגיה הטובה בשוק 
 

מכח   בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר: לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה כי  החלטה

שירותי ניהול ופיקוח  מתן  ל  החברה לפיתוח משאבי אנוש של השלטון המקומי בע"מהרשות תתקשר עם  ,  המכרז

ידי הספק   על  הניתנים  והמוצרים  פי  על השירותים  שיערך  העל  לתקנה  מכרז,  ה  מכחחוזה  לתקנות    3בהתאם 

התשמ"ח  )מכרזים(,  לסעיף    1987- העיריות  בהתאם  )מועצות    3/  המקומיות  המועצות  לצו  השנייה  לתוספת 

 . 1950-לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א 3/ בהתאם לסעיף  1958- ות(, התשי"חאזורי

זו תפור: הוועדה  פרסום ימי   7שות במיידי. החוזה ייחתם בתום  נט של הרסם באתר האינטר מורה כי החלטה 

   .עבודה לפחות מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל

 תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה. פמ"א  /משכ"ללמען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי 

ינטרנט  האיפורסם באתר    המקומי בע"מ  החברה לפיתוח משאבי אנוש של השלטוןהחוזה שייחתם בין הרשות לבין  

 ימי עבודה מיום כריתתו.      7-חר משל הרשות לא יאו

 : על החתום                    

 
    28.10.20     

  
______           ________       _____________              

 _______________ 

 אילנית הומינר, עו"ד     רו"ח דני אורן,                         מנכ"ל /מזכיר                    

 משפטי ועץי               גזבר 


