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מ"מיו"ר,יעקבקורץ.-שחררובין:משתתפים


:מוזמנים משפטית-כהן-מנדלמןשולמיתעו"ד יועצת לבב, חן-ערן עו"ד העירייה, גזבר

תחוםממונה-עו"דשניחסוןמנהלתמחלקתביטוחים,תביעותוהסכמים,-אטרמן
בכירלענייניםאזרחייםומנהליים.


.נגר-לויעמיקם:ועדהוהמזכיר


טוב.-נירהשם:רשמה

-ציונה-למתןשירותיייעוץוייצוגמשפטיבתחוםהנזיקין,לעירייתנס-22/18פומבימס'מכרז
החלטה

 :ועדהובפני ה ההציג ממונה תחום בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים-עו"ד שני חסון
 

 .מנהלת מחלקת ביטוחים, תביעות והסכמים-של עו"ד חן אטרמן המצ"ב חוות דעת

 ציונה. נס לעיריית הנזיקין בתחום משפטי וייצוג ייעוץ שירותי למתן 22/18פרסמה מכרז  העירייה .1

 : אשר רכשו את מסמכי המכרז מעטפות של המציעים הבאים 4בתיבת המכרזים נמצאו  .2

עו"דרנהלפידות

לוין-דבירמשרדעו"ד

ריינהרץושות'-שפרבר-משרדעו"דפריש

 'עו"דזיומנדלוביץ

 מסמכים:צירוף להלן טבלת בדיקת עמידת המציעים בתנאי הסף ובדיקת  .3

רנה/צירוףמסמכיםתנאיסף
לפידות

פריש
שפרבר

זיו
מנדלוביץ

דביר
לוין

 V V V V עו"ד/שותף במשרד עו"ד

 V V V V 2008-2017 -רישיון עו"ד ברצף 

 V V V V )בארבעים תיקים לפחות( 2012-2017חמש שנות ייצוג נתבעים 

 V V V V לפחות ארבעה עו"ד כולל המציע עצמו באותה כתובת

 V V V V משרד עו"ד כולל שירותי מזכירות

 V V V V קבלה על רכישת מסמכי המכרז

 V V V V  אישור עוסק מורשה

 V V V V העתק שאלות ותשובות הבהרה

 V V V V מסמכי המכרז

 



מבדיקת המסמכים שצורפו להצעות המציעים עולה כי כל המציעים עמדו בתנאי הסף שנדרשו  .4

 במכרז.

: עו"ד חן הבאים הנציגים 3 את בהתאם להוראות המכרז, ועדה מקצועית של העירייה שמנתה .5

 לעניינים אזרחיים ומנהלייםממונה תחום בכיר  -ו"ד שני חסון עמנהלת מחלקת ביטוחים,  -אטרמן 

, ראיינה את "(המקצועיתהועדה: "להלןמנהל אגף שומה וגביה ומנהל ארנונה ) -אילן קדוש ו

המציעים שעמדו בתנאי הסף ודירגה את איכות הצעתם בהתאם לטבלאות דירוג ההצעות 

  המפורטות במכרז.

 ,ביותר הגבוה האיכות ציון בעלי ויהיו המכרז בתנאי שעמדו מציעיםבהוראות המכרז נקבע כי 

 במכרז כזוכים יוכרזו, נק'( 80) הנדרש האיכות ציון ממינימום גבוה שקיבלו האיכות שציון ובתנאי

העירייה אינה מתחייבת למספר זוכים מסוים עוד נקבע בהוראות המכרז כי . זוכים 6 ל עד וזאת

מציעים שעמדו  והמספר ייקבע סופית בהתאם לצרכיה ושיקוליה בלבד בעת בחירת הזוכים במכרז. 

 אחוזים יפסלו. 80בתנאי הסף וקיבל ציון איכות שנופל מ 

 :)ראו פירוט בחוות הדעת המצורפת( הצעות ע"י חברי הועדה המקצועיתהסיכום ניקוד להלן  .6

 

 
 

אור/ניקודית 

מקסימום

ניקוד

לסעיף

אופןהניקוד
ניקוד

משרד

לפידות

ניקוד

משרד

פריש

שפרבר

ניקוד

משרדזיו

מנדלוביץ

ניקוד

משרד

דביר

לוין

כמות תיקים מעבר ל  1

תיקים בשנה  40

שטופלו ע"י עורך הדין 

בייצוג  בתחום הנזיקין

לפחות רשות אחת ו/או 

 5חברת ביטוח במשך 

שנים ברציפות בין 

 2012-2017השנים 

תיקים בשנה  10כל  20

שהסתיימו בפס"ד מעבר 

תיקים בשנה יזכו  40 -ל

נקודות  5 -את המציע ב 

 20אך לא יותר מ 

 נקודות בגין רכיב זה

20 20 20 20 

שנים  5וותק מעל   2

כעו"ד בתחום נשוא 

 המכרז 

שנים  5כל שנה מעל  20

נקודות  2-תזכה ב

 נקודות 20ומקסימום 

20 20 20 20 

המלצות בהתאם  3

   5לנספח א' 

10 

 

 10 10 10 10 

 46 47.67 45 28.33 כמפורט בטבלת האיכות 50 ממוצע -ראיון אישי  4

9697.679578.33100סה"כ



ועדההמקצועיתהמלצתה

ממליצה לפסול את הצעתה של המציעה עו"ד המקצועית בהתאם להוראות המכרז הועדה  .1

 (.נקודות 78.33נקודות ) 80 -נמוך מאיכות  לפידות רנה, אשר קיבלה ניקוד

 

קיבלו את ציון עמדו בתנאי הסף ואשר  ההצעות 3ממליצה לבחור את המקצועית  הועדה .2

 משרדעו"דדבירלוין, משרדעו"דזיומנדלוביץ האיכות הגבוה ביותר כהצעות הזוכות במכרז:

 .ומשרדעו"דפריששפרברריינהרץושות'

 

החלטה
 

 : הוועדה מאמצת את המלצת האגף ומחליטה

 .נקודות 80 -נמוך מ איכות  לפסול את הצעתה של המציעה עו"ד לפידות רנה, אשר קיבלה ניקוד .1

המציעים אשר עמדו בתנאי הסף וקיבלו את  3 -להמליץ לראש העיר למסור את ביצוע העבודות ל .2

משרדעו"דזיומנדלוביץ,משרדעו"דדבירלויןומשרדעו"דפרישציון האיכות הגבוה ביותר: 

 .שפרברריינהרץושות'

  

__________________

 ריו"שחררובין,מ"מ


מאשר


____________

 ערה"-שבויוסי
 

 


