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 .3.4.2019מיום  288 פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מס'

 
 יו"ר הועדה וסגן ראש העיר -  מר יחיאל צרויה משתתפים:

 חברת הועדה -  גב' מיכל אבו  
 חבר הועדה - מר יהודה בצלאל  

 
 יועץ משפטי -טובים             -בןעו"ד מנחם         נוכחים:
 לשכה משפטית -  עו"ד עדי אזולאי  
 מבקרת העירייה - גב' מירב בנאקוט  
 גזברית העירייה -  גב' סימה כחלון  
 מנהלת מח' ביטוחים -  גב' יפה מרציאנו  
 מנהלת מח' מכרזים -  גב' יפה עזריה  

 
 על סדר היום

 

 לאספקת ביטוח רכוש תאונות וחבויות לעיריית  – 7/2019דיון במכרז מס'  .1
 דימונה.                                                 

 
 הצעות לאספקת ביטוח רכוש תאונות וחבויות אחת ע"י 2הוגשו  מר יחיאל צרויה :

 מטעם חב' הביטוח הפניקס, "כהן גבעון סוכנות לביטוח"המציע    
 , והשנייה ע"י המציע גבאי סוכנותלשנה₪  699,821העומדת ע"ס של    
 .לשנה ₪ 591,200לביטוח מטעם חב' מגדל העומדת על    
 . לפנינו מונחת חוות לשנה ₪ 803,000סכום של המכרז היה מוגבל ל   
 ןבחדעת מטעם היועץ הביטוחי של העירייה מר שמעון שחר אשר    
   המציע כהן גבעון, ערך שינוייםכי  ,בדיקה מעליםהממצאי  את ההצעות.   

 כ"כ עולה כי  .במפרט הביטוחי הנדרש פרטבובמסמכי המכרז 
 של המציעים במסמכים מסוימים. חתימותבשתי ההצעות חסרות    

 
 

ערך  ,המציע כהן גבעוןחוות הדעת שבפנינו ומסמכי ההצעות עולה כי בדיקה של מ עו"ד עדי אזולאי:
 מפרט הביטוחיםבשונות במסמכי המכרז ובפרט  ותהסתייגוי

 בדעתו עצם כך שערך המציע הסתייגויות אלו גילה המבוקשים.    
 ,אלא ,כי אין בכוונתו להעניק את השירות המבוקש על ידי העירייה   
 ההסתייגויות אותן ערך נדונו ו. יודגש, כי מירב סייגלוכי ברצונו לשנותו    

 ,, אשר אינו משתמע לשתי פניםההבהרה וקיבלו מענהבהרחבה בהליך שאלות   
)המציע אף  .הקבועות במכרזלשנות את דרישותיה  מסרבת לבקשותלפיו העירייה 

 צירף כנדרש את מסמך ההבהרות אותו פירסמה העיריה.(
 

בהליך ההבהרות, נתבקשה העיריה לשנות את גובה ההשתתפות : לדוגמא
העיריה דחתה בקשה זו ובכל ₪,  70,000ל₪  50,000העצמית בחבות כלפי צד ג'  מ

     ₪ . 70,000זאת שינה המציע על גבי הצעתו את גובה ההשתתפות ל
לאור ההסתייגויות הנ"ל  ,  חייב מבחינת העירייהממאחר והמפרט המצורף הינו ה

 גם אם היה המציע הזול.המציע כהן גבעון לא הייתה מתקשרת עם  העירייה
 כדי פסילת ההצעה על בהסתייגויות אלודיי קה ה הפסולפיכך ובהתאם להלכ   
 הסף.   



 
    

 
 
 

 זולה וכן בהתאם לחוות הצעה הגבאי ביטוחים הינה ההמציע ההצעה של 
 יחד עם עת של היועץ הביטוחי עומדת בתנאי הסף. הד   
 הדעת לא החתים המציע סחראה בשל היהנזאת נראה כי ככל    
 המציע .לתנאי הסף 6.13יף עעו"ד על תצהיר שנתבקש בס   
 לא החתים על  ,בנדרש אולם הצהיר על גבי המסמך כי עומד   

בכשירות ההצעה   בה כדי לפגום ות טכנית אשר איןלטעמי, המדובר בטע .כך עו"ד
 ם עו"ד על תצהירו.ייחתשויש לפנות למציע ע"מ הסף  או בעמידה בתנאי

 כ"כ על אף שמדובר בהצעה יחידה הרי שאין מניעה להתקשר עם 
 המציע אלא אם כן ישנם טעמים מיוחדים. המציע מוכר לעירייה 

 והשירות שהוא נותן עד כה לעירייה הוא סביר וטוב.
 

 החלטה
 

 חוות דעתה של עו"ד עדי אזולאיבלאור המובא בחוות דעתו של היועץ הביטוחי ו
 וממליצים לרה"ע להתקשר עםפסולה של המציע כהן גבעון אנו קובעים כי הצעתו 

 וזאת בכפוף להמצאת המוצהר ע"י המציע בתצהיר חתום  סוכנות לביטוחהמציע גבאי 
 ע"י עו"ד.

 
 
 
 
 
 
 

_______________      ______________ 
 יפה עזריה           יחיאל צרויה

 רכזות הועדות                              יו"ר הועדה
 
 
 
 
 

 


