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 פתיחה - 30.4.2020מיום  2020-9פרוטוקול וועדת מכרזים 
 
 

 -נוכחים:
 

 יו"ר הוועדה-מר יהודה חיים 

 מח' המשפטית-עו"ד אילן לב 

 העירייהגזברית -הגב' ליאת מזרחי 

 מנהלת מדור ביטוחים בעירייה-הגב' שירז יפרח 
 

 המציעים:
 

 חב' כלל -מר מישעל קדוש
 חב' הפניקס-מר גיא

 
 -:נעדרו

 

   חבר וועדה-ד"ר בוריס סידלקובסקי 

   חבר וועדה-מר אלי זעפרני 
   חבר וועדה-מר אלי ברמי 
   חברת וועדה -הגב' חן אדלר 

 
 

 רכזת וועדה-גב' יצחקי אהובה: רשמה 
 

 -:על סדר היום
 
 פתיחה –ביטוחי עירייה  – 1-2020מכרז  .1
 

 -הוצגו בפני חברי הוועדה פרסומי המכרז משני עיתונים:
 

    4.3.2020המבשר מיום 

   4.3.2020מיום  גלובס   
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    30.4.2020פורסם הארכה למכרז תאריך אחרון להגשה   
 

 .10.21בשעה  30.4.2020בתיבה נמצא מעטפת אומדן ביום 
 

 מעטפות של המציעים. 2בתיבה נמצאו 
 

 .₪ 758.250:    רשויות כללי סה"כ אומדן
 נסיון תביעות. - ₪ 985.725 –תוספת מהאומדן   30%                

 
 ביטוח כלל – 10.23בשעה  30.4.2020התקבלה ביום  – 1מעטפה    .1
 

 -במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ:
 

 .מסמכי חברה 

 .תנאי מכרז חתום 

 .הצהרה בדבר קירבה עובדת רשות 
  50.000, ע"ס 654141/00562 -בנק פועלים מס': –ערבות בנקאית ₪ 

 .31.12.2020בתוקף עד 
 .אישור ניהול ספרים 

 אישור מע"מ. 
  .אישור מורשה חתימה 

 .מפרט ביטוחים חתום 

 .מפרט תקציב חידוש מערך ביטוחי 
 

 מסמכי סוכן:
 

   .אישור ניהול ספרים 

    31.12.2021ניכוי מס במקור בתוקף עד. 

   עוסק מורשה 
    רשיונות. 2 –רשיון סוכן ביטוח 

   .הצהרה בדבר קירבה לעובד רשות 
   .קבלה על קניית מסמכי המכרז 

 
 מש"ח. 1.177.580   -:מחיר
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  30.4.2020התקבלה ביום  –חב' הפניקס  – 2מעטפה מס'    .2

 .10.25בשעה        
 

 -במעטפה נמצאו המסמכים הר"מ:
 

    273202000013בנק הבינלאומי מס'  –ערבות בנקאית  
 .31.12.2020תוקף  ₪ 50.000 ע"ס       

   .תנאי מכרז חתום 

   .הצהרה בדבר קירבה לעובד רשות חתומה 
   .מפרט ביטוחי חתום 

   .נוסח פרסום המכרז 
   .שאלות הבהרה ותשובות 
    31.12.2020אישור ניהול ספרים בתוקף. 

    31.12.2021אישור מס במקור בתוקף. 
   .אישור רו"ח חתום 

 מסמכי סוכן:

   .זכות חתימה למכרזי רשויות מקומיות 

   תעודת עוסק מורשה 
   .אישור ניהול ספרים 

   .אישור מס במקור 

   .רשיון סוכן 
   .המלצות 

 
 .₪ 994,930   -:מחיר      

 
 העתקים. 2 –הכל ב 

 -על החתום:                                            
 ____________                                                        _______________ 
 עו"ד אילן לב                                                                        מר יהודה חיים

 יו"ר הוועדה    מח' משפטית                                                                      
 

 מאשר החלטות הוועדה:
 

_____________________ 
 ראש העיר-עו"ד אביחי שטרן
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