
 

 

 ועדת השלושה 
 

 __________   פרוטוקול ישיבה מיום

 
 

 ____________ יבנה__ שם הרשות:
 

 

 _____________ - יועמ"ש       ___________  -גזבר      ____________ - מנכ"ל/מזכיר :נוכחים

 החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוחהנדון: 
מס' אספקת ארוחות וכריכים לרשויות מקומיות ולמוסדות ציבור, חינוך ורווחה מס'  מכרז:

 15/2021/אא

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

בע"מ במקומי  השלטון  של  וכלכלה  ונקבע(,  משכ"ל)להלן:    למשק  הפנים  שר  אישור  ניתן  לגביו  זוכים  אשר  ו 

 במסגרתו.

במכרז, יש לרשות צורך להתקשר עם נותן    לצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרות שתיערך בין הרשות לבין זכיין

 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"אלן: ( בע"מ )לה1995בשלטון המקומי )

 : פמ"אנימוקים לבחירת 

חב' משכ"ל מלווים באופן שוטף את תהליך ההתקשרות מול ספק ההזנה תוך דאגה לאינטרסים  

של הרשות. החב' מבצעת ביקורות שוטפות בהתאם להנחיות משרד הבריאות הכוללות משקל תקין  

 של המוצרים, טיפול בתלונות, ביקור שוטף במוסדות, בקשות לשינויים ובדיקת איכות המזון.  

יאטנית קלינית המלווה את הפרויקט בתפריט המותאם לתקנות משרד  משכל מעסיקה ד

הבריאות. למשכ"ל מאגר ספקי מזון היכולים לתת מענה במידה ונאלץ לסיים ההתקשרות עם הספק 

 הנוכחי. 

אנו שבעי רצון מהשירות המסור, האיכותי והמקצועי שניתן עד כה ממשכ"ל ומעוניינים מאוד 

 ת.להמשיך עמם את חוזה ההתקשרו 

בנוסף, קיים יתרון במכרז מסוג זה לחב' ניהול דוגמת משכ"ל המעניקה שירות לרשויות רבות ומכירה  

ליקויים   או  וביעילות לאתר תקלות  ניתן בקלות  בו. באמצעות משכ"ל  וההתפתחויות  את תנאי השוק 

 ולדאוג למענה הולם , מקצועי ומהיר
 

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

על שירותי ניהול ופיקוח על השירותים והמוצרים הניתנים על ידי הספק מתן ל פמ"אהרשות תתקשר עם , המכרז

 3/ בהתאם לסעיף    1987-לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח  3פי החוזה שיערך מכח המכרז, בהתאם לתקנה  

לתוספת הרביעית   3/ בהתאם לסעיף    1958-לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי"ח 

 . 1950-לצו המועצות המקומיות, התשי"א

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

   .לפחות מיום הפרסום בכפוף לאמור לעילעבודה 

 תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה. פמ"אלמען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי 

לבין   בין הרשות  שייחתם  מ  פמ"אהחוזה  יאוחר  לא  של הרשות  מיום    7-יפורסם באתר האינטרנט  עבודה  ימי 

 כריתתו.               

 על החתום           
 

           ______________                 _____________   _______________ 

 יועץ משפטי               גזבר                               מנכ"ל /מזכיר                     


