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 אגף גזברות
 ז' טבת תשפ"א

 2020דצמבר  22
 211514סימוכין: 

 

 21.12.20פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 
 

 חברים:
 מ"מ יו"ר הוועדה  –יוסי לוי 
 חבר וועדה  -זיו שמע

 חבר ועדה –איתן ליליוס 
 

 מוזמנים:
 ס. גזבר המועצה -יוסי פרץ 

 יועמ"ש –עו"ד עדי סדינסקי לוי 
 יועמ"ש –עו"ד ירדן כחלון 
  יועץ למכרז תובע –ן עו"ד מתן פריידי

  , יועץ למכרז ביטוחיועץ ביטוח - אריה לאובר
 

 מ.מ רכזת מכרזים והתקשרויות –: גליה שמש כתבה
 
 ביטוח   –   46/20מכרז מס'   .1

 
 ערכנו מכרז ביטוח, אשר לווה ע"י יועץ הביטוח שלנו, מר אריה לאובר.  י. פרץ:

הצעות : האחת של הפניקס באמצעות סוכן הביטוח כהן גבעון והשנייה  2הוגשו  
 של ביטוח איילון באמצעות סוכנות הביטוח שדמה. 

 ₪ .  1,030,262הצעה של חברת הפניקס עמדה על  
)ההצעה  לאחר הנחה 968,675ההצעה של איילון באמצעות שדמה עמדה על  

 968,675הנחה ע"י שדמה עמדה ע"ס ולאחר ₪  1,023,675המקורית עמדה ע"ס 
)₪ . 

כאשר איילון אישרו את כל סכומי ההשתתפות ₪,  918,000אומדן שלנו עמד על  
העצמית כפי שדרשנו במכרז, לעומתם הפניקס הגישו הגדלות בסכומי 

 ההשתתפות העצמית. 
 

 ההצעה של איילון, עונה לדרישות המכרז וגם הזולה מבניהם.  יועמ"ש:
 

, חברת איילון סוכנות לביטוח באמצעות את ההצעה הזולהשרים החלטה: מא
כהצעה הזוכה במכרז וממליצים לראש המועצה ₪  968,675בסך   סוכנות שדמה

 להתקשר עם החברה. 
 
 

 תובע עירוני  –   42/20מכרז מס'   .2
 

מדובר במכרז שפורסם ע"י המועצה לקבלת שירותי תובע עירוני בתחומי התכנון  י. פרץ:
 והבנייה, רישוי עסקים ואכיפת חוקי עזר. 

ובהתייעצות עם גורמי המועצה  ןהכנת המכרז לוותה ע"י היועץ עו"ד מתן פריידי
ומקבלי השירותים מהתובע העירוני ) מהנדס, מנהל איכ"ס, מנהלת רישוי 

 בר וגבר( . עסקים, סגן גז
 התמורה במכרז נחלקת לתמורה חודשית קבועה וכן טיפולים בתיקים שונים. 

 . 20%קבענו מחירי מקסימום , כאשר המציעים הורשו לתת הנחה עד שיעור של 
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 50בחירת הזוכה נעשתה ע"י וועדה אשר נקדה לפי אמות מידה שפורטו  במכרז.  :ןמ. פריידי
נקודות בגין רכיב  20נקודות נקבעו בגין ניסיון המציע והתרשמות ממליצים, 

נקודות עבור ראיון בפני  30-המחיר )בהתאם לאחוזי הנחה שניתנו ע"י המציע( ו
 וועדת בחינה. 

 
דת הבחינה אמורה להיות עם גורמים מקצועיים שוב אני חוזר ומדגיש שווע י. לוי:

 חיצוניים, במקרה הנ"ל מורכבת מעו"ד. 
 

 , הוא עו"ד שליווה את המכרז.  ןמתן פריידי יועמ"ש:
 

המועצה ולא ברמת וועדת  בהנהלתזה משהו ברמה של מדיניות אשר נקבעת  ז. שמע:
טה אחת ולקחת כאן החל ההנלהמכרזים. אני מתכוון להביא את זה לידיעת 

  ולתמיד. 
 

 וועדת הבחינה, צריכה להיות מורכבת גם מאנשי מקצוע.  א. ליליוס:
 

 שנים.  8היה צריך לנקוט מספר שנות ניסיון לפחות   י. לוי:
 

 שנות ניסיון.  5מחייב  -תובע עירונילצורך הסכמה כחוק בהתאם להוראות ה יועמ"ש:
 

אלון אשר, עו"ד יעקב אברמוביץ ועו"ד הצעות של עו"ד  3במסגרת המכרז הוגשו  י. פרץ:
 גדי טל. כולם עמדו בתנאי הסף שהוגדרו. 

התקיים ראיון לכלל המציעים ע"י וועדת הבחינה בה היו  10.12.20בתאריך 
 חברים: מנכ"ל המועצה, מהנדס הרשות , אנוכי, גזבר הרשות, 

 . ןמנהל אגף איכ"ס ועו"ד מתן פריידי
במסגרתה דירגנו את ההצעות לפי פרמטרים שונים בהם מקצועיות, ידע, 

 אסרטיביות ושרותיות. 
 

לאחר שיקלול מלוא הנתונים, ההצעה של עו"ד גדי טל קיבלה את הניקוד הגבוה  :ןמ. פריידי
 . 29.6ביותר ועמדה על 

 
את עם הגשת השיקלול, ראיתי שכל חברי הוועדה דירגו כמעט באופן זהה  י. פרץ:

 המציעים. 
 
 

עו"ד גדי טל, שקיבל את הציון הגבוה ביותר את הצעתו של החלטה: מאשרים 
 ולבחרו כהצעה הזוכה במכרז וממליצים לראש המועצה להתקשר עימו. 

 
 

 חתימה   _____________  מ"מ יו"ר  ועדת מכרזים– יוסי לוימאשר : 
 
 

 הנני מאמץ / לא מאמץ את המלצת הוועדה
 
 

 ראש המועצה – איתן פטיגרו
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 ריכוז החלטות
 21.12.20וועדת מכרזים ליום 

 
 

 החלטה  נושא 
 ביטוח   –   46/20מכרז מס'   .3

 
, חברת את ההצעה הזולההחלטה: מאשרים 

  איילון סוכנות לביטוח באמצעות סוכנות שדמה
כהצעה הזוכה במכרז ₪  986,675בסך 

וממליצים לראש המועצה להתקשר עם 
 החברה. 

 
 תובע עירוני  –   42/20מכרז מס'   .4

 
עו"ד גדי טל, את הצעתו של החלטה: מאשרים 

ולבחרו כהצעה שקיבל את הציון הגבוה ביותר 
הזוכה במכרז וממליצים לראש המועצה 

 להתקשר עימו. 

 
 
 
 
 

 חתימה   _____________  מ"מ יו"ר  ועדת מכרזים– יוסי לוימאשר : 
 
 

 המלצת הוועדההנני מאמץ / לא מאמץ את 
 
 

 ראש המועצה –איתן פטיגרו 

 
 


