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  : 1החלטה מס' 

לראש העיר לבחור בהצעה הזולה של ברונובסקי חב' לבני( ופיתוח  ,פה אחד ,חברי הוועדה ממליצי�

  לפני מע"מ.,  11,049,801הנחה על מחירי האומד(. סה"כ  15.3%אשר נתנה  ,בע"מ
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וכ� הצעות   2ל תשע"ה. הוגשו לשנה"ביטוח תאונות אישיות לתלמידי% ביבנה העירייה פרסמה מכרז ל

  הוגש אומד� אשר הוכ� ע"י יוע& הביטוח של העירייה, עו"ד יגאל שגיא, כמפורט להל�:

דמי ביטוח שנתיי�   ש� החברה
  )95%לתלמיד (

דמי ביטוח עבור הרחבה לכיסוי 
  )5%תאונות אישיות בחו"ל (

  $ 1.35   *  53 ב' לביטוח בע"מחאיילו�  .1

  2.5$  *  52 כלל חב' לביטוח בע"מ .2

  *  2  *  38  אומד� .3

  
  

  

  :2מס'  החלטה

  :כדלקמ( לראש העיר ,דפה אח, חברי הוועדה ממליצי�

  .ומהצעת החברה למשק וכלכלה חריגה משמעותית מהאומד(בשל  ,. פסילת שתי ההצעות שהוגשו1

עי גבאי, מר רו –, בו יהיו חברי�: נציג ועדת מכרזי� בפטור ממכרז. מינוי צוות לניהול משא ומת( 2

  יוע0 העירייה לענייני ביטוחי�. / אלטמ(, עו"ד יגאל שגיא/היועצת המשפטית, עו"ד טובה שפירא

  אישור ראש העיר.מסקנות הוועדה יועברו ל

  


