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 יהודה מטה האזורית המועצה של מכרזים ועדת החלטות פרוטוקול

 עצהוהמ במשרדי 17:00 בשעה 2.2.2020 שני ביום שהתקיימה

  :נוכחים

 מכרזים ועדת ר"יו -  אבו דוד

 המועצה ראש סגןו המכרזים ועדת חבר -  ימגנז שלומי

 מכרזים ועדת חבר -  ברוך בן וןעשמ

 מכרזים ועדת חברת -  כהן רביבו שני

 מכרזים ועדת חבר -  שלוש בן אלמוג

 מכרזים ועדת חבר -  דניאל אבי

 מכרזים ועדת חברת -  דוד אילנה

 מכרזים ועדת חבר -  צמח ראובן

 מכרזים ועדת חבר -  דדון אביסף

 

  :משתתפים

 משפטית לשכה – ד"עו, הלר רועי

 הועדה מזכירת – כהן זהבה

 בטאט עופרה

 המועצה גזבר -אוחיון משה

 חינוך' מח -דוד עופרה

   

 :יום סדר

 ילדים לגני וציוד ריהוט לאספקת 925/1 מכרז .1

  ילדים לגני ויצירה עבודה חומר לאספקת 33/19 מכרז .2

  המועצה לרכבי ביטוח עריכת 34/19 מכרז .3

 הביטוח בתחום ליווי ייעוץ שירותי מתן 32/19 מכרז .4

 תשתיות  ואחזקות לביצוע חדש נוסח -אליהו מנחם חברת של ביטוח נספח אישור .5

 מסגרת מכרז המועצה של השיפוט בשטח וכבישים פיתוח

 

 ילדים לגני וציוד ריהוט לאספקת 25/19 מכרז .1

 הדעת חוות את וקראנו המחלקה מנהלת מאת מקצועית דעת חוות ששמענו לאחר : החלטה

 של זכייתה על ממליצים אנו, הסף בתנאי עומדת אשר ביותר הזולה ההצעה בהיותה, משפטיתה

 .במכרז גנית גן חברת

 

  ילדים לגני ויצירה עבודה חומר לאספקת 91/33 מכרז .2

 לחלק והצורך ספקים 2 בין העבודות פיצול לגבי דוד עופרה המחלקה מנהלת את ששמענו אחרי
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 אזורים 2 -ל ילדים גני 130-כ והכולל בארץ הגדולים בין הינו אשר המועצה איזור את

 חברת של זכייתם על ממליצים אנו אחר באזור זכיין יהיה ספק שכל כך בשווה שווה גאוגרפים

 .פיראט מאסטר חברת וכן גולן

 את לבצע ויכולתו המחיר הצעת לענין גולן לחברת שימוע לעריכת בכפוף נהיה זו המלצתנו

 וההסכם המכרז יתנא פי על העבודה

 הצעתה שתשווה ולבקש פיראט סטראמ חברת עם מ"מו לנהל מורים אנו הייזכ על הודעה לאחר

 המציעים שני בין יחסי באופן האספקה ויסותבו תהיה לזכייה המלצתנו כן לא שאם ןגול לחברת

 באופן העבודה הזמנות את ולחלק. יותר יקרהה ההצעה הינה פיראט שמסטאר בכך בהתחשב

 .גולן חברת 90% -ו פיראט מאסטר - 10% המחיר להצעת ייחס

 .צבעההב השתתפה שלא אילנה למעט, אחד בפה לאשר  הוחלט

  ועצההמ לרכבי ביטוח עריכת 34/19 מכרז .3

 המועצה של ביטוח מיועץ מבקשים אנו, הזוכה על המלצה לעניין החלטה קבלת טרם: החלטה

 אטרקטיבי מכרז הינו פניו על אשר למכרז יחיד הצעת הוגשה מדוע מפורטת דעת חוות לקבל

 פניה נעשתה האם להשיב מבקשים אנו, כך בתוך .גדולות ביטוח סוכנויות למשוך אמור אשר

 .הפניה נעשתה ולמי ,פוטנציאלים מציעים יןינעל יזומה

 .אחד פה אושר

 הביטוח בתחום ליווי ייעוץ שירותי מתן 91/32 רזמכ .4

 הביטוחי מהיועץ מקצועיות לדרישות בנוגע רבות מקצועיות שאלות הועלו בדיון: החלטה

 אנו החלטה קבלת טרם ולפיכך למכרז ההצעה את שהגיש היחיד המציע של עבודתו ולאיכות

 הבאה לישיבה ביטוחה תחום מנהלת את ולזמן תנאיו על המכרז מסמכי את לקבל מבקשים

 .המציע על דעתה חוות הבהרת לצורך

 אחד פה אושר

 מכרז המועצה של השיפוט בשטח וכבישים פיתוח תשתיות ואחזקות לביצוע 19/61 מכרז בנושא דיון .5

  מסגרת

 אישור העביר לא אשר אליהו מנחם חברת של ביטוחי קיום אישור בענין דיון נערך: החלטה

 של חדשות להוראות בהתאם, הביטוח יועץ לדברי. המכרז בתנאי הנדרש פי על ביטוחים קיום

 אחר בנוסח ביטוחים קיום אישור על להחתים יש, 1.12.2019 מתאריך החל האוצר משרד

 על לחתום זה תאריך לאחר יכולה אינה המבטחת החברה ולפיכך, למכרז הוגש אשר מהנוסח

 את לאשר מבוקש, כך לאור. כיום וונטירל ואינו למכרז צורף אשר הביטוחים קיום אישור

 האוצר משרד הנחיות פי על עדכני ביטוחים קיום אישור בהעברת אליהו מנחם של הזכייה

 .ההתקשרות הסכם על חתימה לצורך

 .אחד פה לאשר הוחלט

 

 



 

3 

 

_____________ 

 אבו דוד

 מכרזים ועדת ר"יו

        ____________ 

 ויזל ניב :מאשר       

 המועצה ראש        
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	4. מכרז 32/19 מתן שירותי ייעוץ ליווי בתחום הביטוח
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