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 נובמברב 02) תשפ"ב  חשוון 'זכ שלישי ביום  התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
 רמלה.  1בחדר הישיבות ע"ש אפריאט בספריה העירונית, רח' ויצמן  - (2021

 

 משתתפים:                                                                        

             גזברית העירייה                        -רוזה עללאל  

                                   משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם 

ס .מנהלת מח' רכש   -אבי דיל   

   ההנדסהכלכלן אגף  -עוז בן שלוש 

                                       ס. מנהלת אגף מזכירות ומנהל העירייה  -עו"ד שלי ביטון 

 
  הנדון:

 
 

 לתו"ב  לאגף הנדסה ולוועדה המקומית חבות מקצועית ביטוח  - 2021815/הצעה מס'  .1

ערך מדור מכרזים וביטוחים  לאגף הנדסה ולוועדה המקומית לתו"ב , חבות מקצועית לעיריית רמלה נדרש ביטוח 

 פנייה למשכ"ל שתבצע התמחרות במסגרת מכרז משותף עבור עיריית רמלה. 

 

 ) זכיינית משכ"ל ( : הראל לביטוח בע"מ"חברת " -להלן הצעת מחיר 

 כולל מע"מ . ₪   143,000ע"ס   לאגף הנדסה ולוועדה המקומית לתכנון ובניה חבות מקצועית ביטוח 

 01.10.2021-30.09.2022  -תוקף הביטוח 

 
₪  143,000ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  "הראל לביטוח בע"מ חברת  מדור ביטוחים מבקש לאשר ההתקשרות עם

 .כולל מע"מ 

 . 01.10.2021-30.09.2022  -הביטוח  תוקף

 
  1931000440 -מקור תקציבי 

 ( 1)נספח מס' 

 

 

 ביטוח הוצאות משפטיות בהליכים משפטיים מסוימים  - 159/2021הצעה מס'  .2

, מדור מכרזים וביטוחים ערך פנייה למשכ"ל  הוצאות בהליכים משפטיים מסוימיםלעיריית רמלה נדרש ביטוח 

 שתבצע 

 התמחרות במסגרת מכרז משותף עבור עיריית רמלה. 

 

 ) זכיינית משכ"ל ( : הראל לביטוח בע"מ"חברת " -להלן הצעת מחיר 

 כולל מע"מ .₪   16,293ע"ס  הוצאות משפטיות בהליכים משפטים מסויימים ביטוח 
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 01.11.2021-31.10.2022  -תוקף הביטוח 

 
כולל ₪  16,293ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  "הראל לביטוח בע"מ חברת  מדור ביטוחים מבקש לאשר ההתקשרות עם

 .מע"מ 

 . 01.11.2021-31.10.2022  -הביטוח תוקף 

 
 1931000440 -מקור תקציבי 

 
 (2)נספח מס' 

 

 

 

 

 הועדה: מלצותה

 
 

 חבות מקצועית לאגף הנדסה ולוועדה המקומית  לתו"ב ביטוח  - 2021815/הצעה מס'  .3

וחים וממליצה בפני ראש העיר לאשר לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הועדה מאשרת המלצת מדור מכרזים וביט

 .כולל מע"מ ₪  143,000ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  "הראל לביטוח בע"מ חברת ההתקשרות עם 

 . 01.10.2021-30.09.2022  -הביטוח תוקף 

 
 

 הוצאות משפטיות בהליכים משפטיים מסוימים ביטוח  - 159/2021הצעה מס'  .1

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הועדה מאשרת המלצת מדור מכרזים וביטוחים וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 .כולל מע"מ ₪  16,293ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  "הראל לביטוח בע"מ חברת ההתקשרות עם 

 . 01.10.2021-30.09.2022  -משך הביטוח 

 
 

 רונן עזריה                              עו"ד שלי ביטון                           רוזה עללאל                            
 מנכ"ל העירייה            ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                  גזברית  העירייה                 
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 ות ראש העיר:טהחל 

 

 חבות מקצועית לאגף הנדסה ולוועדה המקומית  לתו"ב ביטוח  - 2021815/הצעה מס'  .4

 ) זכיינית משכ"ל (  "הראל לביטוח בע"מ חברת ההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 .כולל מע"מ ₪  143,000ע"ס 

 . 01.10.2021-30.09.2022  -תוקף הביטוח 

 
 משפטיים מסוימיםביטוח הוצאות משפטיות בהליכים  - 159/2021הצעה מס'  .1

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הועדה מאשרת המלצת מדור מכרזים וביטוחים וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 .כולל מע"מ ₪  143,000ע"ס  ) זכיינית משכ"ל (  "הראל לביטוח בע"מ חברת ההתקשרות עם 

 01.10.2021-30.09.2022  -הביטוח  תוקף 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                    

 ראש העיר                                                                                                               


