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 20/03/2022מתאריך  2022-9פרוטוקול ועדת מכרזים 

 2022מרץ  22 תאריך הפרוטוקול 

מהנדס התאגיד,   –הועדה,  ניר שרעבי  מנכ"לית יו"ר    –חברי וועדה: רינה קטיף   משתתפים 

מנהלת מחלקת צרכנות, רחלי   –מנהלת מחלקת כספים, זואי זקין    -ימית גור  

 מזכירת הועדה.  –רוסו 

 טלפונית  –ויצמן עו"ד, יועמ"ש - אודליה פורר משתתפים נוספים 

 

   15/2021מכרז החברה למשק וכלכלה  לת/ – ליסינג רכב

לאספקת (, "משכ"ל"חברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ )להלן: חליטה לפנות ל: וועדת שניים רינה

"(,  המכרז)להלן: "  15/2021לת/"(, באמצעות מכרז השירותים תפעולי לכלי רכב )להלן: "  שירותי ליסינג

 , ואשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.משכ"ל שפרסמה 

 

"(  לבין זכיין /  החברהעל ההתקשרות / התקשרויות שתיערך/נה בין מי ציונה בע"מ )להלן " לצורך ניהול ופיקוח 

 זכיינים במכרז, יש לחברה צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח.  

 להלן נימוקים לבחירת משכ"ל: 

 מקצועי: 

מעטפת שירותים ייחודית הכוללת : עריכת מכרז, סיוע לחברה בנושאים מתחום ביטוח , כספים   למשכ"ל .1

 ומשפט, וכן השירותים כוללים מערך בקרה חשבונאית וניהול ערבויות וביטוחים. 

משכ"ל תיטיב לדאוג לאינטרסים של החברה , בהיותה חברה בבעלות רשויות מקומיות ולאור העובדה כי   .2

 רה בבעלות כלל רשויות מקומיות. משכ"ל הינה חב

למשכ"ל ידע ומומחיות במתן שירותי ניהול ופיקוח הנדרשים במקרה זה והיא נותנת שירותים ברמה מקצועית  .3

 טוב מאוד עם משכ"ל בהתקשרויות עבר בהן משכ"ל שימשה כחברה מנהלת.  גבוהה. לחברה יש נסיון

 כלכלי: 

שעור התמורה בגין שירותי הניהול והפיקוח אותה גובה משכ"ל הינו סביר , בנסיבות בהן הוא אושר ע"י  .4

משרד הפנים. אף אם שעור התמורה דומה או אף מעט גבוה מגופים אחרים, מדובר בהבדל לא משמעותי, 

 תת משקל לניסיונה ויתרונותיה של משכ"ל בהתקשרות זו.ויש ל
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להתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על מתן השירותים על ידי הספק  במסגרת ההתקשרות שתיערך  

 עם זכיין במכרז . עמלת משכ"ל מגולמת במחיר הליסינג.  

ות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונ

 ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן:

יובהר כי ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, 

ת  תבוטל ההחלטה להתקשר עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות בין הרשו

 לבין משכ"ל, ככל שזה כבר נחתם. 

ימי עבודה מיום הפרסום  7החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של החברה במיידי. החוזה ייחתם בתום 

 בכפוף לאמור לעיל.

 

 

 

 


