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2019בנובמבר28ישיבתוועדתמכרזיםמתאריךרוטוקולפ



החלטה-למתןשירותיביטוח53/19מכרזפומבימס'


מ"מיו"רהוועדה,נאורירושלמי.-סמדראהרוני:חבריהוועדה


גזבר-היועצתהמשפטיתלעירייה,ערןלבב-כהן-עו"דשולמיתמנדלמן:מוזמנים
שלמהמנהלתמחלקתביטוחים,תביעותוהסכמים,-העירייה,חןאטרמן

מ"ממזכירתיחידתמכרזים,ליליפרג'-ליזלוימבקרהעירייה,-אליהו
מזכירתוועדתמכרזים.


:שטרןיועציםלביטוחולניהולסיכונים-קוניאק,הציגאתחוותדעתםשלגזברהעירייה-ערןלבב



 למתן שירותי ביטוח )להלן: "המכרז"(. 53/19עיריית נס ציונה פרסמה מכרז פומבי מס'  .1

 .24/10/2019הוארך עד לתאריך המועד האחרון להגשת ההצעות  .2

 מעטפות של המציעים הבאים: 3בתיבת המכרזים נמצאו  .3

 ות הביטוח דני עובדיה.מגדל חב' לביטוח בע"מ באמצעות סוכנ .3.1

 איילון חב' לביטוח בע"מ באמצעות סוכנות הביטוח פלתורס. .3.2

 גבעון.-הפניקס חב' לביטוח בע"מ באמצעות סוכנות הביטוח כהן .3.3

 החברות הנ"ל. 3עמידה בתנאי הסף של  בדיקת להלן טבלת .4

מגדלאיילוןהפניקסהנושא

חב' ביטוח בעלת רישיון מבטח 
רכוש, ישראלי בר תוקף בענפי 

 תאונות וחבויות

+ + + 

סוכן ביטוח המקיים את התנאים 
המצטברים במסמך א' למסמכי 

 המכרז

+ + + 

 + + + מבטח -אישור היקפי פרמיות

 + + + סוכן -אישור היקפי פרמיות

 חסר + + מבטח -תעודת עוסק מורשה 

 חסר + + סוכן -תעודת עוסק מורשה

 + מבטח   -אישור ניהול ספרים 

 

+ + 

 + + + סוכן -אישור ניהול ספרים 
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מגדלאיילוןהפניקסהנושא

 + + + סוכן - תעודת מורשה גופים ציבוריים

 -תעודת מורשה גופים ציבוריים 
 מבטח

+ + + 

 + + + מבטח -תצהיר העדר הרשעה 

    סוכן -תצהיר העדר הרשעה 

 + + + ניסיון סוכן -רשימת התקשרויות 

 חסר חסר + המלצות מרשויות מקומיות 2

 + + + קניית המכרזקבלת 

 + + + אישור עו"ד למורשי חתימה

 + + + צירוף תשובות/הבהרות

   פרמיהכללית:

איןהצעתמחיר₪699,250₪627,700אפשרותא'

₪1,064,500₪498,500₪486,950אפשרותב'

הערות רבות בגוף  אין איןהערות:
המכרז בניגוד 

 להוראות המכרז.

 

בהצעתה של חברת "מגדל" שהייתה היקרה ביותר נערכו שינויים במפרט וזאת בניגוד יצוין כי  .5

 .ב. במסמך א' )הוראות למשתתפים(.5להוראות סעיף 

הינה הזולה הן באפשרות א' והן באפשרות ב'  שעמדה בתנאי הסף, הצעת חברת "הפניקס" .6

 ובהתאם להוראות המכרז אני ממליץ לקבוע  את חב' הפניקס כזוכה במכרז.

 

:המלצתהאגף
חברת לאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז, האגף ממליץ לקבוע כזוכה במכרז את המציעה 

 "פניקס" אשר עמדה בתנאי המכרז.
 

:החלטה
 

למסור את ביצוע העבודות לחברת  העירלהמליץ לראש עדה מאמצת את המלצת האגף ומחליטה והו
 .בשתי האפשרויות ונתנו את ההצעה הזולה ביותר שעמדו בדרישות המכרז "הפניקס"
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הישיבהננעלה!


________________________
 יו"רהוועדהמ"מ-סמדראהרוני

מאשר


_______________
 רה"ע-בוקסרשמואל


