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סיכום ועדת התקשרויות בנושא ניהול ופיקוח על פרוייקטים במועצה
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ביום  04.01.2021בשעה  09:00התכנסה ועדת ההתקשרויות של המועצה
המקומית שלומי.
בישיבה נכחו:
• לוצ'י יוסף – מנכ"ל המועצה ויו"ר הועדה
• שמוליק רוזנגרטן – גזבר המועצה
• אלדר כהן – יועמ"ש
• יו"ר מנהלת לפיתוח שלומי – דוד תורג'מן
המועצה מבצעת פרוייקט שביל אופניים בין בית ספר אורט לשכונת יערית.
לאחר בחינת החלופות השונות מחליטה המועצה כי ברצונה להתקשר לחברה
למשק וכלכלה על מנת לממש תקציב זה.
המשכ"ל הכין טופס הצעות מחיר על בסיס זכייני המשכ"ל לפרוייקט באופן לא
מחייב על מנת שהמועצה תוכל לקבל אודן ריאלי בנוגע לעלויות הפרוייקט דרך
החברה למשק ולכלכלה.
החלטה :לאור כל האמור לעיל ,הוועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך
בקשת הצעות המחיר ,הרשות תתקשר עם משכ"ל לצורך מימוש התקציבים הנ"ל.
פרסום :הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי.
החוזה ייחתם בתום  7ימי עבודה מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל .אם יש דחיפות
שמצדיקה קביעה אחרת ,יש לפרט .למען הסדר הטוב ,מבקשת הוועדה 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  -7ימי עבודה מיום כריתתו.
הנימוקים לבחירה:
• למשכ"ל ידע ומיומנות רבה במתן שירותי הניהול והפיקוח הנדרשים
במקרה דנן והיא נותנת שירות ברמה גבוהה.
• השירות של המשכ"ל יכלול פעילות מול גורמים מתקצבים ובמידת הצורך
יסייעו במתן גישור.
• שיעור התמורה בגין שירותי הניהול והפיקוח אותה גובה משכ"ל הינו סביר.

• המחירים המופיעים בקטלוג המחירים של משכ"ל נבדקו והם בהתאם
למחירי השוק.
 .9באחריות יו"ר המינהלת לטפל בהליכים הבירוקרטיים הנדרשים בתאום עם גזבר
המועצה
 .10הועדה מקבלת את המלצת המינהלת על סיום ההתקשרות עם חברת א .אבשלום
לבקשתם והעברת הפרוייקטים לחברת גת טלרון בהתאם לפרוטוקול שנערך על ידי
המינהלת.
 .11בברכה

העתקים
ראש המועצה גבריאל נעמן
גזבר המועצה שמואל רוזנגרטן
יועמ"ש עו"ד אלדר כהן
יו"ר המנהלת דוד תורג'מן

