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 פרוטוקול וועדת השלושה       
2020בנובמבר  12יום חמישי   

 משתתפים:
 מנכ"ל  –בני שוורץ 

 גזבר  –משה עמדי 
 יועמ"ש –עו"ד עדי הדר

 לשירותי ניהול ופיקוח  החלטה על התקשרותהנדון: 

 15/2019יוד היקפי, מס' מח/צסייבר, אחסון, מחשבים ו – ITשירותי  מכרז: 

עילית   ביתר  "הרשות"(  עיריית  האפשרות  )להלן:  את  עם  בוחנת  "להתקשר  מערכות  הספק  שילוב  וואן 

)להלן: "המכרז"( שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי    במסגרת המכרז שבנדון  "בע"מ

 . ונקבעו זוכים במסגרתו בע"מ )להלן: "משכ"ל(, אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים

במכרז, יש לרשות צורך להתקשר עם    ןבין הרשות לבין זכיי   ךשתיערת  ולצורך ניהול ופיקוח על ההתקשר

בורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות  נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה ס

לקבלת שירותי ניהול ופיקוח    (פמ"א( בע"מ )להלן:  1995החברה לפיתוח משאבי אנוש בשלטון המקומי ) עם  

 לאור המפורט להלן:

 יש לעירייה ניסיון טוב בהתקשרויות אחרות בהן פמ"א שימשה/משמשת כחברה מנהלת.  .א

לפמ"א ידע ומיומנות רבה במתן שירותי הניהול והפיקוח הנדרשים במקרה דנן  משכ"ל מספקת   .ב

 והיא נותנת שירות ברמה מקצועית גבוהה. 

מדובר בהתקשרות במסגרת "קול קורא" שפורסם ע"י משרד החינוך עבור תקשוב בתי ספר. פמ"א   .ג

מולו עד  משרד החינוך, ותדאג להשלמת הדיווחים    –אחראית להתנהלות מול הגורם המתקצב  

 לקבלת מלוא התקציב מהמשרד.

הוועדה שוכנעה כי התקשרות במסגרת זו נדרשת מטעמים של חסכון ויעילות ומיטיבה עם העירייה   .ד

 תוך שמירה על עקרון השוויון ומזעור הפגיעה בתחרות הקיימת. 

 החלטה:

ר מכח המכרז,  כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחילאור האמור לעיל, הוועדה מחליטה  

ייה תתקשר עם החברה לפיתוח משאבי אנוש של השלטון המקומי בע"מ למתן שירותי ניהול ופיקוח  ירהע

(  15)  3לתקנה    על השירותים והמוצרים הניתנים על ידי הספק על פי החוזה שייערך מכח המכרז, בהתאם

 . 1987  –לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח 

 פרסום: 

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

 מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל. 

 תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה(.  פמ"א)למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי 

יפורסם באתר    החברה לפיתוח משאבי אנוש של השלטון המקומי בע"מהחוזה שייחתם בין הרשות לבין  

 ימי עבודה מיום כריתתו.  7- האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ

_____________      _____________________      _________________      ______________ 

 יועמ"ש     חותמת הרשות   – עו"ד עדי הדר           גזבר  –משה עמדי      מנכ"ל     –בני שוורץ 


