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 י"ט טבת תשפ"ב
 2021דצמבר  23

 
 12.202121.מיום ( 2) 25פרוטוקול ועדת מכרזים מס'

 
   חברי וועדה נוכחים:

     גב' פלורי שטרלינג, יו"ר הוועדה
 חבר וועדהמר דורון אורגיל, 

 מר דודו שי , חבר וועדה  
 

 :נוספים משתתפים
 גב' רינה יוסף, גזברית העירייה

 יועץ משפטי של העירייה –עו"ד חיים שימן 
 אחראית ביטוחים בעירייה –גב' מיטל אשתמקאר 
 משתתפים חיצוניים:

 חברה לביטוחי.ק.ב  –פז  איציק
 כלל חברה לביטוח בע"מ -מיכל אלימלך
 כלל חברה לביטוח בע"מ –אורית זמיר 

 כלל חברה לביטוח   –עו"ד אלעד נתן 
 
  

  לעריכת ביטוח רכבי העירייה - 2021-25מכרז הנדון: 

בה הוחלט לזמן את המציע כלל חברה לביטוח בע"מ לשימוע  19.12.21בהמשך להחלטת וועדת מכרזים מיום 
 . 29.11.21על מנת לקבל הסבר בדבר מכתב ההערות שהוגש עם המכרז מיום 

 
 אתם בחרתם לצרף מכתב הסתייגויות למכרז.  – עו"ד שימן

 
 זה לא מכתב הסתייגויות, כלל מעדיפה לתת מראש את המחיר התוספות.   – איציק פז

 
 אבל לא ביקשנו במכרז מחיר עבור נהג צעיר.  – חיים שימן

 
 .2&  1אין בעיה, אנחנו נמחק את הסעיף ה  – מיכל אלימלך

 
 אם זה לא קריטי מבחינתכם, להסיר את שאר הסעיפים גם.  – רינה יוסף

 
 השימוע נועד לבקש ממכם הסבר מדוע צירפתם מסמך. – עו"ד שימן

 
 רלוונטי רק לעובדים המעורבים בהגשת המכרז.  -הערה בדבר ניגוד עניינים   – מיכל אלימלך

ניינים.  מי שמעורב בהכנת המכרז אין עובדים בכלל, אין שום דרך לבדוק שאין ניגוד ע 4200יש  –עו"ד נתן 
 ניגוד עניינים, בדקנו ואין שום ניגוד עניינים.

 
ההתקשרות לא אתכם, לא עם עובדים, ההתקשרות עם החברה.  עיריית ערד מתקשרת עם  – עו"ד שימן

 , חברי מועצה וכו. עירייההחברה, החברה צריכה לגלות בגילוי נאות אם יש לה קשרים עם עובדי 
 

 אם אתם תבהירו שמדובר בכל מי שנוגע ספציפית בטיפול של המכרז אז אין בעיה.  – מיכל אלימלך
 

וככה נוכל  ם ואתם תחליטו איך אתם רוצים להתקדם ואם להסיר את ההערהאו נתקדוהבנו, ב – עו"ד שימן
 .לקבל החלטה
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 שמירת סודיות תקין.  - עו"ד שימן

 
תתי סעיפים שלא אושרו לאף אחד מהמצעים, לא יאושר לכם להוסיף  7, הוספתם 5סעיף  – עו"ד שימן

 למסמך שום דבר שלא אושר לאף מציע אחר במכרז. 
 

 , תצהיר שמירה על זכויות עובדים,  בניגוד להוראות המכרז.4מחקתם בנספח  – 6סעיף  - עו"ד שימן
מקבלים שכר בהתאם לחוק הגנת השכר, במידה  מחובתנו שהעובדים שלושאנחנו מעסיקים נותן שירות 

 ותהיה חקירה ויתגלה שלא שילמתם זכויות כמו שצריך .
 זה מחיקה מיותרת, חתמתם על המסמך שאתם מתחייבים לעמוד בכל החוקים האלו. 

 
 זאת הערה שנבדוק אותה.   - עו"ד נתן

 
עומדים על המסמך או לא עומדים על  זה המכלול, תבדקו ותחזרו אלינו עד סוף היום אם אתם – עו"ד שימן

 המסמך ובהתאם לזה נקבל החלטה. 
 אני לא יכול להחיל שום שינוי או הסתייגות למציע אחד.

  .עד סוף היום אנחנו נשב עם היועצים המשפטיים שלנו ונחזיר לכם תשובות –מיכל אלימלך 

  .מיצה את יעודו אם הם מסירים את מכתב ההערות וחוזרים בהם אז השימוע - עו"ד שימן

 להמתין לקבלת התייחסות כלל חברה לביטוח ובהתאם לקבל החלטה.  : החלטת הוועדה
 
 
 
 
  

    פלורי שטרלינג                                                                                           
                יו"ר הוועדה   
 

 
                                                 ____________________            ______________________ 

 
 

 : יערה חסאררשמה
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