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פרטי כל של ישיבה מס'  51של ועדת המכרזים,
מיום חמישי ,ה' בתמוז ה'תשע"ז ()29,6,17
השתתפו:
הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה -יו"ר הועדה;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע -חבר הועדה;
הרב נתן צבי כהן ,חבר הנהלת העירייה -חבר הועדה;
הרב פרץ אברמוביץ ,חבר מועצת העירייה -חבר הועדה;
הרב חיים מנחם רוחמקין ,חבר מועצת העירייה -חבר הועדה.

נכחו:
מר מאיר שטינרייך ,סגן מנהל אגף התקציבים;
עו"ד צבי קורן ,נציג המח' המשפטית.
רישום הפרטי כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.
על סדר היום:
א .מכרז  - 109/17הפעלת מועדונית שיקומית ומרכז נוער לילדים ולבני נוער
לקויי שמיעה וחרשים-פתיחה;
ב .מכרז  –111/17הפעלת מועדונית שיקומית ומרכז נוער לילדים ולבני נוער
המשתייכים לאוכלוסיית אגף השיקום במשרד הרווחה – פתיחה;
ג .מכרז  -146/16רכישת דחסנים עבור שלדה  26טון ,כולל אחזקה וטיפולים –
דיון חדש והחלטה.

א .מכרז  -109/17הפעלת מועדונית שיקומית ומכרז נוער לילדים ולבני נוער לקויי
שמיעה וחרשים-פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )40/2017בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי  ,י"ד בסיוון ה'תשע"ז ( )8,6,17ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,ט"ו בסיוון
ה'תשע"ז (.)9,6,17
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המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

ערבות

מסגרת שמעיה,

בנק פועלי אגודת ישראל,

רחוב הרב דוד פוברסקי ,13

סניף רימונים,

בני ברק

בני ברק,
ע"ס  10,000שקלים חדשים ,בתוקף עד
ליום חמישי ,ח' בתשרי ה'תשע"ח
(.)28,9,17

מחליטים :להעביר את ההצעה לבדיקה באגפי תקציבים ושירותים חברתיים ובמח'
המשפטית של העירייה.
ב .מכרז - 111/17הפעלת מועדונית שיקומית למרכז נוער לילדים ולבני נוער
המשתייכים לאוכלוסיית אגף השיקום המשרד הרווחה -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )40/2017בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי  ,י"ד בסיוון ה'תשע"ז ( )8,6,17ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,ט"ו בסיוון
ה'תשע"ז (.)9,6,17
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע
"עזר מציון"
רחוב הרב שמואל רבינוב ,5
בני ברק

ערבות
בנק פועלי אגודת ישראל,
סניף רחוב רבי עקיבא,
בני ברק,
ע"ס  10,000שקלים חדשים ,בתוקף עד
ליום חמישי ,ח' בתשרי ה'תשע"ח,
()28,9,17

מחליטים :להעביר לבדיקה באגפי תקציבים ושירותים חברתיים ובמח' המשפטית
של העירייה.
ג .מכרז  -146/16רכישת דחסנים עבור שלדה  26טון ,כולל אחזקה וטיפולים -דיון
חדש והחלטה.
הישיבה זומנה לשעה  4,30אחה"צ (לאחר תיקון בהזמנה את השעה מ 4,45-ל4,30-
אחה"צ) ,וההחלטה נתקבלה לאחר השעה  5אחה"צ ,דהיינו שעברה מחצית השעה
לאחר השעה שנקבעה ,ומשום כך הקוורום הינו חוקי.
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בישיבה מס'  44של הועדה נפתח המכרז בנושא זה ,ונמצאו שתי הצעות :ש.ו.ש.
פחטר -דחסן ,רכישה 133,400 -שקלים ,אחזקה  990שקלים לחודש; קבוצת אלון-
דחסן ,רכישה 168,000 -שקלים ,אחזקה 1,200-שקלים לחודש; אמדן העירייה-
דחסן ,רכישה 180,000 -שקלים ,אחזקה  2,000שקלים לחודש.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי תקציבים
ותברואה ובמח' המשפטית של העירייה.
בישיבת הועדה הוחלט לזמן את נציגי חב' ש.ו.ש .פחטר לשימוע לועדה ,כדי לשמוע
את תגובתם לטענות מר אשר ג'רבי ,סגן מנהל אגף התברואה על תקלות רבות במוצר
החברה.
בעקבות טענות של מר אשר ג'רבי וההחלטה על שימוע ,הגיעו ,לישיבה מס'  47של
הועדה נציגי הנהלת חב' ש.וש .פחטר לישיבת הועדה והציגו את עמדתם ,כשבסיומה
הוחלט לקבל את הצעת ש.וש .פחטר ,שהינה הזולה מבין שתי ההצעות שהוגשו
למכרז.
מאיר שטיינריך :עם זכיית חב' ש.וש .פחטר ,בהתאם להחלטת ועדת המכרזים,
החברה הרכיבה את הדחסן .יועץ העירייה לנושא ,מר אבי זיידמן בדק את הדחסן,
ומצא שהדחסן מכיל ברישיון רכב רק  10,200טון ,במקום  11,400טון.
במכרז נכתב שהדחסן צריך להכיל  19קוב נטו של אשפה 1( .קוב שווה  600ק"ג) .חב'
פחטר טענה שהדחסן מכיל  19קוב ,אבל מכיוון שכל המשאית ,יחד עם האשפה
והדחסן רשאית להיות עד  26טון ,הם שמו מעצור באמצע הדחסן ,כדי שלא תיכנס
יותר אשפה.
הרב מנחם שפירא :מר אשר ג'רבי כבר טען מראש נקודה זו.
מאיר שטינרייך :בעקבות הטענות שהיו לעירייה כנגד חברת ש.וש .פחטר ,הגיעו
החברה והעירייה להסכם ,למרות שכל צד נשאר בעמדתו ,ולכן סוכם כי חב' פחטר
תפרק את הדחסנים ותחזיר את הרכבים לרשות עיריית בני ברק.
קבוצת אלון שיגרה מכתב לעירייה מכתב בו היא מתחייבת לעמוד בכל תנאי המכרז.
מחליטים :הואיל וחברת ש.וש .פחטר הסירה את הצעתה ,תזכה במכרז קבוצת אלון,
שהינה היחידה שנשארה במכרז והינה זולה מאמדן העירייה.

