פרוטוקול
ישיבת וועדת מכרזים מתאריך  20במאי 2019
מכרז מס'  -13/19למתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום ניהול סיכונים ,ביטוח
ואחריות לעיריית נס-ציונה  -החלטה
משתתפים:

אריאל אלמוג  -יו"ר הועדה ,סמדר אהרוני -סגנית ומ"מ רה"ע.

מוזמנים:

עו"ד שולמית מנדלמן-כהן  -היועצת המשפטית לעירייה ,עו"ד שני חסון-
ממונה תחום בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים ,ערן לבב-גזבר העירייה ,עירית
אזרק  -מנהלת מדור מכרזים ,רינת אלון -עוזרת אישית לסגנית רה"ע.

עו"ד שני חסון -ממונה תחום בכיר לעניינים אזרחיים ומנהליים ,הציגה בפני הועדה:
מצ"ב :חוות דעתה של חן אטרמן-מנהלת מחלקת ביטוחים ותביעות והסכמים.
 .1עיריית נס ציונה פרסמה מכרז  13/19למתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום ניהול סיכונים,
ביטוח ואחריות לעיריית נס ציונה (להלן" :המכרז").
 .2המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז נקבע ליום  14.4.19בשעה .13:00
 .3למכרז הוגשה הצעה יחידה של המציע :ראובן קוניאק "קוניאק – שטרן יועצים לביטוח
ולניהול סיכונים" (להלן" :המציע")
 .4להלן טבלת בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף שנדרשו במכרז:
תנאי סף/מסמכים נדרשים:

קוניאק

המציע מנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה ותיק מס ערך מוסף.

V

מציע אשר הינו עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחוק ,וכן תושב
ישראל .או חברה/שותפות רשומה בישראל

V

מציע שהרפרנט המוצע על ידו למתן השירותים הינו בעל השכלה ממוסד מוכר על ידי
המועצה להשכלה גבוהה ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ
לארץ.
לרפרנט המוצע מטעם המציע ניסיון מוכח של  5שנים לפחות בין השנים 2013-2018
בייעוץ ביטוחי שוטף וניהול סיכונים ,לרבות הכנה וליווי מכרזי ביטוח ,חבות רכוש
ורכב עבור לפחות  5רשויות מקומיות ,מהן שתי רשויות מקומיות עם  50,000תושבים
לפחות.
קבלה על רכישת מסמכי המכרז
העתק שאלות ששלח המציע וכן העתק התשובות שניתנו על ידי העירייה גם אם לא
שאל המציע אף שאלה
מסמכי המכרז

V
V

V
V
V

 .5מבדיקת מסמכי המכרז של המציע נמצא כי הוא עומד בכל תנאי הסף שנדרשו במכרז.

 .6בסעיף  10.6בהוראות למשתתפים במכרז נקבע אופן ניקוד הצעות המחיר של המשתתפים
במכרז .כן נקבע כי וועדה מקצועית מטעם העירייה תראיין את המציעים שעמדו בתנאי
הסף ואת הרפרנט המוצע מטעם כל מציע ותנקד את איכות הצעתם.
בהתאם להוראות המכרז ,ניקוד האיכות וניקוד המחיר יחוברו ויהוו את הניקוד הכולל
של המציע.
בהתאם להוראות המכרז ,המציע שעמד בתנאי ההצעה ויהיה בעל הניקוד הכולל הגבוה
ביותר הצעתו תומלץ כהצעה הזוכה במכרז.
מאחר והוגשה הצעה אחת בלבד למכרז ולא נקבע ניקוד איכות מינימלי במכרז ,התייתר
הצורך בקיום ראיון הועדה המקצועית לצורך ניקוד איכות ההצעה ובמתן ניקוד כולל
להצעה.
המלצת האגף:
לאור האמור ,מאחר ומדובר בהצעה יחידה למכרז וזאת על אף שהייתה התעניינות מצד
משתתפים נוספים שבחרו לא להגיש הצעתם למכרז ,אני ממליץ לקבוע כזוכה במכרז את המציע
"קוניאק  -שטרן יועצים לביטוח ולניהול סיכונים" ,שעמד בדרישות המכרז.
החלטה:
הועדה מאמצת את המלצת האגף ומחליטה להמליץ לראש הערי למסור את ביצוע העבודות
לחברת "קוניאק  -שטרן יועצים לביטוח וניהול סיכונים" ,שעמדו בדרישות המכרז.

הישיבה ננעלה!

