עיריית

נס-ציונה

Municipality of Ness Ziona
השירות המשפטי

מש8716/

פרוטוקול
ישיבת וועדת מכרזים מתאריך  22בדצמבר 2020
מכרז פומבי מס'  – 38/20לביטוח כלי הרכב של עיריית נס ציונה
החלטה
חברי הוועדה :סמדר אהרוני – מ"מ יו"ר הוועדה ומ"מ רה"ע ,נאור ירושלמי – מ"מ
רה"ע.
מוזמנים:

עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  -היועצת המשפטית לעירייה ,עו"ד שני חסון -
ממונה תחום בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים ,חן אטרמן -מנהלת
מחלקת ביטוחים ,דנה לבני  -רכזת מכרזים.

לאור התפשטות נגיף הקורונה והנחיות משרד הבריאות ,הוועדה קיימה את הישיבה
באמצעות "זום" (פלטפורמה לשיח קבוצתי בווידאו).
חן אטרמן -מנהלת מחלקת ביטוחים ,הציגה בפני הוועדה את חוות דעתה:
 .1עיריית נס-ציונה פרסמה מכרז פומבי מס'  38/20לביטוח כלי הרכב של עיריית נס ציונה
(להלן" :המכרז")
 .2המועד האחרון להגשת הצעות –  8.12.20בשעה .12:00
 .3בתיבת המכרזים נמצאו  1מעטפות של המציעה הבאה:
שירביט חברה לביטוח בע"מ.
 .4מבדיקת מסמכי ההצעה עולה כי המשתתפת עומדת בכל תנאי המכרז כמפורט להלן:
תנאי הסף/מסמכים

שירביט חברה לביטוח בע"מ

על המשתתף להיות עוסק מורשה ומנהל
ספרים כחוק.

V

על המשתתף להיות חברת ביטוח מאושרת

V

אשר קיבלה רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף 15
(א) ( ,)1או מי שקיבל רישיון מבטח חוץ לפי
סעיף ( 15א) ( )2לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח,

עיריית

נס-ציונה
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השירות המשפטי

שירביט חברה לביטוח בע"מ

תנאי הסף/מסמכים
תשמ"א  ,1981או סוכן ביטוח אשר מחזיק
ברישיון על פי חוק הפקוח על שירותים פיננסיים
(ביטוח) תשמ"א.1981 -
ערבות בנקאית להשתתפות

V

קבלה על רכישת מסמכי המכרז

V

העתק תשובות הבהרה

V

 .5מאחר והייתה התעניינות במכרז אך רק מציעה אחת הגישה הצעה למכרז אין טעם
בפרסום מכרז חדש.

המלצת מחלקת ביטוחים:
לאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז ,אני ממליצה לקבוע כזוכה במכרז את
המציעה שירביט חברה לביטוח בע"מ ,אשר עמדה בכל תנאי המכרז והצעתה לביטוח כלי
הרכב המפורטים במסמך ג' המתוקן לתקופה  1.2.21 – 31.1.22עומדת על סך של
.₪ 247,842

החלטה:
לאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז הוועדה מאמצת את המלצת מחלקת ביטוחים
ומחליטה להמליץ לראש העיר למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרז למציעה היחידה
שירביט חברה לביטוח בע"מ ,אשר עמדה בתנאי המכרז והצעתה לביטוח כלי הרכב
המפורטים במסמך ג' המתוקן לתקופה  1.2.21 – 31.1.22עומדת על סך של 247,842
.₪

הישיבה ננעלה!
________________________
סמדר אהרוני  -מ.מ יו"ר הוועדה
מאשר
_______________
שמואל בוקסר-רה"ע

