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 14/02/18מתאריך   24ישיבת וועדת מכרזים מס'  
 
 

 יו"ר, שחר רובין.-ציפי זילברמן :משתתפים
 

 גזבר העירייה. -ערן לבב , יועמ"ש - כהן-מנדלמן שולמיתעו"ד  :מוזמנים
 

 נגר.-: עמיקם לוימזכיר הוועדה
 

 טוב.-נירה שם :רשמה
 

 החלטה –ציונה -לניהול תיקי ההשקעות של עיריית נס - 80/17פומבי מס'  מכרז
 

מסמכי המכרז של כל המציעים  בדיקת ח"דוגזבר העירייה, הציג בפני הוועדה -מר ערן לבב

 : שהגישו הצעותיהם למכרז

 
חברות את הצעתן, כל החברות עמדו בתנאי הסף. בהתאם, נערכו ראיונות  10למכרז הגישו 

 למציעים.

בחן את הצעות שתועדה מקצועית ו תמנה נס ציונהעיריית   -  נכתבבמסמכי המכרז 

לכל הצעה  נקודות 60 -נקד את ההצעות כאשר הניקוד המקסימלי הוא ותהמציעים 

בהתאם הצעה את הניקוד לכל   עדה יעניקוחברי הומ כל אחד  בהתאם לטבלאות לעיל.

 .יתועל פי שיקול דעתו הסובייקטיב למתואר בטבלאות

של כל המדרגים יחובר ויחולק למספר המדרגים וכך יקבע ציון האיכות של כל הניקוד 

 הצעה.

  
 :עדה המקצועיתולהלן חברי הו

  גזבר העירייה -ערן לבב. 

 סגן מנהל אגף וחברת ועדת השקעות - יפה מכלוף. 

 מנהלת מדור בנקים ומלווה של הוועדה. -מזל טיגר 
 

 וכן הציונים בגין המחיר והסיכומים.רצ"ב  התרשמות חברי הועדה מהצעת המציעים 

 
 :המלצת חברי הוועדה המקצועית

 
שקיבלו את הציון  חברות לניהול תיקים 5במסגרת המכרז חברי הוועדה ממליצים לאשר 

אתגר חברה לניהול תיקי : מבין כל ההצעות, 1-5-המשוקלל )איכות ומחיר( הגבוה ביותר מ

פעילים , דיסקונט ניהול תיקי השקעות בע"מתפנית , השקעות מקבוצת מזרחי טפחות בע"מ

ואקסלנס נשואה ניהול  הראל פיננסיים ניהול השקעות בע"מ, ניהול תיקי השקעות בע"מ

 .השקעות בע"מ

 



 :עדהוהו החלטת
 

את ביצוע ניהול  למסורלהמליץ לראש העיר  אגף ומחליטההמאמצת את המלצת  עדהוהו

אתגר חברה לניהול תיקי : הבאות חברותה 5-ציונה ל-תיקי ההשקעות של עיריית נס

פעילים , תפנית דיסקונט ניהול תיקי השקעות בע"מ, השקעות מקבוצת מזרחי טפחות בע"מ

ואקסלנס נשואה ניהול  הראל פיננסיים ניהול השקעות בע"מ, ניהול תיקי השקעות בע"מ

המכרז ציונה, שעמדו בכל תנאי -תיקי ההשקעות של עיריית נס מ, לניהולהשקעות בע"

  .( מבין כל ההצעות1-5-את הציון המשוקלל )איכות ומחיר( הגבוה ביותר )מוקיבלו 

 
 ריו"- ציפי זילברמן

 
 מאשר

 
 ראש העירייה

 


