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 פ ר ו ט ו ק ו ל

 2021 דצמברב 22ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 
 למתן שירותי ביטוח – 1/247מכרז פומבי מס' 

 החלטה 
 

 רה"ע. סגן –נאור ירושלמי , יו"ר הוועדה –: אריאל אלמוג חברי הוועדה
 

עו"ד איסרא היועצת המשפטית לעירייה,  -כהן -עו"ד שולמית מנדלמן :מוזמנים
יועץ  -ראובן קוניאק, מכרזים והתקשרויותממונה תחום בכיר  - עווד

מנהלת  -היועץ המקצועי המלווה למכרז, חן אטרמןהביטוח של העירייה ו
 רכזת מכרזים. -דנה לבני , מחלקת ביטוחים

 
הישיבה באמצעות "זום" )פלטפורמה לשיח קבוצתי , הוועדה קיימה את בהסכמת הנוכחים

 בווידאו(.

בפני הועדה את  הציג, היועץ המקצועי המלווה למכרזיועץ הביטוח של העירייה ומר ראובן קוניאק, 

 :דעתו חוות

"( את המכרז שבנדון העירייהפרסמה עיריית נס ציונה )להלן: " 2021במהלך חודש נובמבר  .1

 "(.המכרז)להלן: "

 .08.12.2021האחרון להגשת הצעות המועד  .2

 מעטפות: 3בתיבת המכרזים נמצאו  .3

 .אומדן העירייה .א

 .("איילון")להלן:  איילון חברה לביטוח בע"מ .ב

 .("הפניקס"הפניקס חברה לביטוח בע"מ )להלן:  .ג

 

   .המציעים 2"י עשהתקבלו  ההצעותאת  בדקתי .4

 את הגישוו עומדים בכל תנאי הסף םמציעיה שנית ההצעות. טבלת בדיק נספח א'כמצ"ב  .5

 ללא שום הסתייגות כנדרש במכרז. המכרז פי על הנדרשים המסמכים

 :הכספיות ההצעות .6

 .₪ 985,600  -פניקס לפי אפשרות א' )השתתפויות עצמיות נמוכות( ה .6.1

 .₪ 768,350   -הפניקס לפי אפשרות ב' )השתתפויות עצמיות גבוהות(  .6.2

 .₪ 903,100  -איילון  לפי אפשרות א' )השתתפויות עצמיות נמוכות(  .6.3

 .₪ 628,350  –איילון לפי אפשרות ב' )השתתפויות עצמיות גבוהות(  .6.4

 

איילון שעמדה בכל תנאי המכרז  הינה  הזולה ביותר הן  לאור האמור לעיל, הצעת חברת  .7

י ממליץ לבחור בחב' איילון באפשרות א' והן באפשרות ב'  בהתאם להוראות המכרז ולכן אנ

 כזוכה במכרז.

העירייה צריכה לבחון את האפשרויות ולבחור מתוכן את ההשתתפויות העצמיות המתאימות  .8

 לה.
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: על פי תנאי המכרז ניתן היה להגיש הצעה לכל הביטוחים ללא ביטוח סייבר וללא ביטוח הערה

ביטוחים  2הביטוח אינם כוללים  תאונות אישיות. הסכומים המנויים לעיל ולהלן בשתי חברות

 אלה.

 

 :החלטה .9

יועץ הביטוח של לאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז הוועדה מאמצת את המלצת 

ה למציע למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרזומחליטה להמליץ לראש העיר  ,העירייה

והיא המציעה  שהגישה הצעתה כנדרש, תוך עמידה בתנאי הסף, איילון חברה לביטוח בע"מ

 אשר הגישה את הצעת המחיר הכוללת הנמוכה ביותר בהתאם לכללי המכרז.

 
 

 

 
 הישיבה ננעלה!

 
 

________________________ 
 יו"ר הוועדה -אריאל אלמוג 

 
 תמאשר

 
_________________________ 

 רה"עסגנית ומ"מ  –סמדר אהרוני 
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 טבלת בדיקת הצעות –נספח א 

 
 איילון הפניקס הנושא

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

v v 

סוכן ביטוח המקיים את התנאים 
 המצטברים במסמך א' למסמכי המכרז

v v 

 מבטחאישור היקפי פרמיות: 
 סוכן  

V 

v 
V 

v 
 V סוכן מבטח תעודת עוסק מורשה:

v 
V 

v 
 V סוכן מבטחאישור ניהול ספרים: 

V 
V 

v 
 סוכן: תעודת מורשה גופים ציבוריים

 מבטח   
v 

V 
v 

v 
 V סוכן מבטח תצהיר העדר הרשעה:

V 
V 

v 
 V v ניסיון סוכןרשימת התקשרויות: 

 v V המלצות מרשויות מקומיות 2

 
 v v קבלת קניית המכרז

 v v אישור עו"ד למורשי חתימה

 v v תשובות/הבהרותצירוף 

   פרמיה כללית:

 ₪ 903,100 ₪ 985,600 אפשרות א'

 ₪ 628,350 ₪ 768,350 אפשרות ב'
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