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וועדת מכרזים

פרוטוקול ועדת מכרזים מס'  74מיום 14.71.74

י"גטבתתשע"ח 
13דצמבר 7132



חברי וועדה נוכחים :
גב'ריקהצמח,יו"רהוועדה 
מראלימצליח,חברוועדה 
מרעופרארצי,חברוועדה 

חברי וועדה חסרים :
גב'פלורישטרלינג,חברתוועדה 
מרמתירוז,חברוועדה 
מרמשהקווס,חברוועדה 

משתתפים:
גב'ויולטוקנין,אחראיתנושאביטוחיםבעירייה 
עו"דחייםשימן,היועץהמשפטי 
רו"חשיאהרונוף,מבקרהעירייה 



על סדר היום :מכרז  –1771074ביטוח כלי רכב ,טרקטורים ונגררים עיריית ערד

ויולט וקנין :היוהסתייגויותלמציעהיחידבמכרז,המחירשהוצעזולבכ01-אלש"חמהאומדן. 
האומדןהתבססעלמחירהפרמיהשלשנהשעברהוהמכרזהינולשנהכיווןשזהנושאביטוחים .

אלי מצליח:ההצעהשלוהייתהזולהיותרמהאומדן .
ויולט :כן,היו הסתייגויות כיווןשהמציעההיאחברתביטוחשונה,היינומבוטחיםבחברתאיילוןוהפעם
זוחברתהפניקס.
חיים שימן :הפרמיהירדה,ההשתתפותהעצמיתעלתה. 

ויולט וקנין:נכון .

חיים שימן :מבחינת בדיקה משפטית בדקנו את ההצעה .המסמכים מבחינה משפטית בסדר ,יש
הסתייגויות,סעיף  2במסמכי המכרז קבעשכל הסתייגותתביאלפסילהשלההצעה .נכוןשישלנומציע
אחד אבל ברגע שהוועדה תקבל החלטה לכאורה יכול להיות מצב שהמשתתף שלא הגיש הצעה ויבקש
לקבל את מסמכי המכרז או לקבל מי זכה ,יראה שלמרות ההסתייגויות ההצעה התקבלה ,דבר שיכול
להביאלפסילתהמציע.
אלי מצליח :גםלמישלאניגש?
חיים שימן : הדברהזהיכוללחשוףאותנולמצבשביתהמשפט,וכברהיינובמקוםהזה,יכוללפסולאת
המכרזבכללהבחירהשנעשתהבניגודלהוראותהמכרז,ואזישמצבשישמצדאחדהתקשרותעםספק
שערךעבורנוביטוחים,ביטוחחובההחברההמבטחתקונהעבורנו,המקיףזהמשהושהואמפיקעבורנו,
לצורךהענייןאנחנויוצריםלוחיסרוןכיס,דברשיכולליפולעלינובחזרה,משהוכמו 311אלש"ח.מצד
שניישלנומצבשב-13.37בחצותפוקעיםהביטוחיםשלכלהרכביםבעירייה. 
למעשהזוהשבתהשלהרכביםכילאניתןלנסועבליביטוחחובהומקיף .
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ביטוחחובהזהבראשובראשונה,ביטוחמקיףאומרשאםהרכבנגנב–איןכיסויביטוחי .
האפשרות הנוספת הייתה לגשת למועצת העיר ולבקש לנהל משא ומתן בפטור ממכרז ,כיוון שאנחנו
לכאורה פסלנו את ההצעה ,אבל נשארנו בלי ביטוח ואז חובה עלינו לעשות כמה שיותר מהר זה מצב
שנקרא"הצלתרכוש"הבעיהשישיבתמועצההכיקרובהשניתןלכנסהיאב-7.3.32המשמעותהיאמספר
ימיםללאביטוח. 
אלי מצליח :לעניותדעתיאנימוכןלקחתאתהסיכוןשמישהואולייראהאתהמכרזויחליטלהגישנגדנו
עתירהמאשרלהשאיראתכלכליהרכבשלנובליביטוחחובהובליביטוחמקיף.ולסכןגםאתהנוסעים
בהם,אנימבחינתיהייתימעביראתהמכרזלזוכהעםכלההסתייגויות .

ריקה צמח:אנימסכימהעםאליבהנחהשבאמתמישהויגישנגדנותביעהאנחנונצטרךלהתמודדאיתו .
אלי מצליח :אני מבקש להעלות את הנושא שוב ולהדגיש שיכלנו לצאת למכרז בשלב מוקדם יותר כדי
למנועמצביםכאלה .

ויולט וקנין :אני בדקתי את הנושא ,רק מתאריך  3.33.32-הינו יכולים לצאת למכרז כיוון שזה רכבים
הביטוחיםמשתנים .
עופר ארצי :אני לא רואה אופציה אחרת מאשר לקבל את ההצעה של המציע ,אנחנו נצטרך לקחת את
הסיכון. 

חיים שימן :יש לזה צד חיובי וצד שלילי ,אמנם תוגש עתירה וכמעט בסבירות גבוהה שהחלטת הוועדה
תבוטל,אךמצדשניתהיהפוליסהלביטוחכלירכבשלהעירייה,גםאםתוגשעתירה,הפוליסהממשיכה
להתקיים,אזביטוחיהיהלפחותזהיהיהכדישאנשיםיוכלולעבודעםכליהרכב,זההסיכון,.במצבאחר
אניהייתימבק שלפסולחדמשמעיתאתהמכרז,אךכיווןשמדוברבמציעאחד,הצלתרכושהרכביםעומד
עלהפרק,ישפהמצבמאודקיצונישאםלאיהיהביטוחולכןמובאבפניכםלהחלטה .

אלי מצליח : טוב,אנחנומביניםשישפההחלטהפהאחדלאשראתהצעתהמציעהיחידבמכרזכהצעה
הזוכהבמכרז .

ריקה צמח :אנחנומבקשיםלשיםלבללוחותהזמנים -התאריךבופורסםהמכרז,יכולנולהימנעממצב
זה,ולצאתלמכרזביוםהראשוןבוניתןלפרסםאתהמכרז,כליוםכאןהואמשמעותיביותר. 

החלטת הוועדה:הוחלטלקבלאתההצעהשלהפניקסחברהלביטוחכהצעההזוכהבמכרז. 

עו"ד ניסן בן חמו,
יו"ר הוועדה ריקה צמח,
ראש העירייה
____________________

_______________________
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