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 פרוטוקול

 23.2017שנ. - ניקיון למוסדות חינוך  למתן שירותיהארכת התקשרות במכרז משכ"ל 
 

התקשרות על פי חוק הרשויות המקומיות  אושרה 01.09.2017להחלטת העירייה מיום  בהתאם  .1
לביצוע עבודות ניקיון  (1995התאמה השמה ומידע )עם הקבלן  1972 – )מכרזים משותפים( התשל"ב

 "(. מכרזה" ו "השירותיםמוסדות חינוך בעיר אור יהודה במסגרת המכרז שבנדון )להלן בהתאמה: "

 

)סה"כ תקופת התקשרות   לשנתייםתקופת ההתקשרות הוארכה בהתאם לקבוע בהוראות המכרז  .2
 .31.08.2020הכוללת נקבעה ל שלוש שנים(. תקופת ההתקשרות הכוללת עתידה להסתיים ביום 

 
חברי ועדת . למרות האמור, לאספקת השירותים לפרסם הליך חדשעל העירייה  ,בסיום ההתקשרות .3

 פירסום ההליך אתולדחות חודשים נוספים  12התקשרויות מתבקשים לאשר הארכת התקשרות ל 
 וזאת בשל הנימוקים שיפורטו להלן: כאמור למועד מאוחר יותר,

 

האחרונים מתמודדת מדינת ישראל עם התפשטותו של נגיף הקורונה ועם האתגרים  בחודשים 3.1
, הרבים הנובעים מכך וזאת, בין היתר, באמצעות הטלת מגבלות שונות על השוהים בתחומה

על רקע על הגעה למקומות העבודה, על הפעילות העסקית השוטפת של המשק וכיוצב'. 
 הליך חדש.   קושי מעשי בעריכת  קייםהמגבלות האמורות, 

 

אור יהודה ואי הארכת מוסדות חינוך בעיר עבור  םוחיוניי םמדובר בשירותים קריטיי 3.2
תלמידים והמורים שה בקלנזקים ולפגיעה עשויה לגרום  לשירותיםההתקשרות הנוגעת 

 במוסדות החינוך הרלבנטיים.
 

, לפיו 2020 –פורסם תיקון לתקנות העיריות )מכרזים( )הוראות שעה( התש"ף  7.4.2020ביום  3.3
להאריך ולהרחיב התקשרות קיימת לתקופה של עד שישה  אפשרותשות מקומית קיבלה ר

מיוחדים שירשמו לתקופה ובשל טעמים  חודשים ובשווי שלא יעלה על ההתקשרות הראשונה,
במקרה שהדבר נדרש בשל אופי ההתקשרות ארוכה יותר שלא תעלה על שנים עשר חודשים 

, וזאת על מנת להקל על הרשות ולצורך שמירה על רציפות הפעילות לאורך שנת הלימודים
בתקופה זו בה היא עסוקה בשמירה על בריאות התושבים והעובדים ורוב זמנה מוקדש לעניין 

ולהנחיות, התקנות והצווים המשתנים מידי לילה, ואין לה משאבים להשקיע בעבודה זה 
 השוטפת, למרות הצורך הברור לשמור על רצף של עבודת העירייה ופעילותה השוטפת. 

 
מנכ"ל העירייה, גזבר העירייה והיועץ המשפטי הינם ועדה שחבריה הארכה זו דורשת אישור 

 הרשותבשל מגבלות על יכולתה של  הנדרש רכת ההסכםהאכי , אשר שוכנעו של העירייה
התושבים ועל בעלי העסקים, מכח  יה, עלבשל המגבלות החלות על בעת הזו, לערוך הליך חדש

הנחיות המשרדים  ,לפקודת בריאות העם 20סעיף  תקנות לשעת חירום, צווי בריאות מכח
 הרגולטורים וכיוצב'. 

 
הח"מ על הארכת תקופת ההתקשרות פעם נוספת במסגרת לאור כל האמור לעיל הוחלט על ידי  .4

 31.08.2021המכרז וזאת עד ליום 
 

 בברכה,
 

          ______________                 ____________  ____________ 
  עו"ד שלומית שפינדל            רו"ח גיל גבריאל        אלי אהרוני    

                              היועצת המשפטית                           גזבר העירייה         מנכ"ל העירייה 
 

 _______________חותמת הרשות

 


