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 ,שלום רב
  

 
 פטור  -  מכרז שירותים ציבוריים:  הנדון         
 
 

 במרכז "איתן"  שירותים ציבוריים.המועצה המקומית קצרין הקימה לרווחת הציבור 
 

עד כה הופעלו השירותים על ידי המועצה,  בעלות גבוהה וברמת שירותיות שאין בה די לצרכי 
 הציבור,  מבחינת היקף השעות היומיות בהם מופעלים השירותים.

 
פרסמה המועצה המקומית קצרין מכרז להפעלת השירותים ם שיפור השירות וחסכון בעלויות, לש

 פרטי.הציבוריים באמצעות קבלן 
 

ואה למצב הקיים, לרבות בימי שישי,  שבתות,  ערבי המכרז כולל שעות הפעלה רבות יותר בהשו
חגים וחגים,  וכן תשלום של דמי הפעלה לקבלן הזוכה,  במקביל לכך שיותר לקבלן הזוכה לגבות,  

 באמצעי גביה הקיימים כבר במקום,  תשלום עבור השימוש בשירותים.
 

) ויוצא באלה,  על פי תנאי המכרז, עלויות ההפעלה לרבות חומרי נקיון,  נייר שימוש )נייר טואלט
  יחולו על הקבלן וישולמו על ידו.

 
תים יחד עם דמי רווחי הקבלן אמורים להצטבר מגבית דמי השימוש מן המשתמשים בשירו

 ההפעלה שתשלם המועצה המקומית לקבלן מדי חודש בחודשו.
 
 לא נגש איש למכרז.מכרז פורסם פעמיים,  ובשני המקרים ה
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בהעברת הפעלת השירותים הציבוריים לקבלן פרטי,  נתבקשה חוות דעתנו באשר להמשך הטיפול 
 .על עניניה )האינטרסים(  של המועצה המקומית קצרין באורח המיטבי באורח שישמור

 
את הדין בסוגית דיני  תקובע,  1950  -התשי"א  צו המועצות המקומיות )א(,  התוספת הרביעית ל

 זים במועצות המקומיות.מכרה
 

 )א(  קובע כדלקמן:)ח( לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות 22סעיף 
 

 על או עליה המליצה לא והועדה יחידה הצעה נדונה או למכרז הצעה כל הוגשה "לא
( ג)123 סעיף לפי המועצה ראש של הצעה לאשר שלא החליטה שהמועצה או כלשהי הצעה

 החליטה שהמועצה לאחר, מכרז ללא בחוזה להתקשר המקומית המועצה רשאית, זה לצו
 ".תועלת תביא לא מכרז עריכת הענין שבנסיבות שנוכחה אחרול, חבריה ברוב כך על

 
פורסם פעמיים ואיש לא נגש למכרז,  ניתן לקבוע,   להפעלת השירותים הציבורייםמאחר והמכרז 

 באורח סביר,  כי עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת.
 

 ההפעלה,  ובלבד שהיקף דמי מפעיל לשירותיםבמצב דברים זה,  ניתן להתקשר בלא מכרז עם 
שנקבע באומדן לקראת המכרז או בתנאי  קףדומים להישישולמו ויתר תנאי ההתקשרות יהיו 

 התקשרות טובים מהם. 
 

מאחר ולהתקשרות אין כמעט "עלויות כניסה"  לקבלן המבצע,  מוצע כי ההתקשרות תוגבל בשלב 
לאחריהן ניתן יהיה לבחון את הצורך בהמשך  עם ברירה )אופציה( להארכה, םזה לשנתיי

 לפרסום מכרז נוסף.ההתקשרות או 
 

 .,  באישור רוב חבריההמועצה המקומית קצריןמליאת יש להביא את הענין לאישור 
 

 ידרשו.לכל הבהרה או סיוע ש לרשותכם אני עומד
 
 
 

 ,רב בכבוד       
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