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פרטי כל של ישיבה מס'  ,52של ועדת המכרזים,
מיום ראשון ,כ"ב בתמוז ה'תשע"ז (.)16,7,17
השתתפו:
הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה –יו"ר הועדה

נכחו:
שלמה פרנקל ,עו"ד;
מאיר שטיינרייך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים;
אברהם וינברגר ,רו"ח -סגן מנהל האגף לשירותים חברתיים;
הרב יהודה גלבר ,מנהל מח' הסעות ,אגף החינוך;
גב' הדסה בלק ,מנהלת מח' נותני שירותים ,אגף תקציבים;
גב' הודיה עמרם ,פרוייקט "הדבר הבא" ,אגף תקציבים.

נציגי חברות הסעה:
מאיר כהן ,חב' "מקומות ואתרים";
אשר שלומי ,חב' "כל גיל";
יהודה מליחי ואבי סעדיה ,חב' "טיולי הדקל";
יוסף רוטנר וחיים רוטנר ,חב' "דרכי נועם";
נפתלי גולדשטיין ,חב' "מסיעי יודא".
רישום הפרטי-כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.
על סדר היום:
א .מכרז  -107/17מתן שירותי הסעות לתלמידים ולעובדי הוראה למוסדות
חינוך רגיל ומיוחד -פתיחה;
ב .מכרז  -109/17הפעלת מועדונית שיקומית ומרכז נוער לילדים ולבני נוער
לקויי שמיעה וחרשים -החלטה;
ג .מכרז  -111/17הפעלת מועדונית שיקומית ומרכז נוער ילדים ולבני נוער
המשתייכים לאוכלוסיית אגף השיקום במשרד הרווחה -החלטה.
א .מכרז  -107/17מתן שירותי הסעות לתלמידים ולעובדי הוראה למוסדות
חינוך ,רגיל ומיוחד -פתיחה.
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המכרז פורסם במסגרת מרכזי השלטון המקומי ( )42/2017בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,כ"א בסיוון ה'תשע"ז ( )15,6,17ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,כ"ב בסיוון
ה'תשע"ז (.)16,6,17
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

הסכום

ערבות

"מסיעי כל גיל"

עד  10מקומות

בנק מרכנתיל,

אלעד ₪ 259-

סניף רחוב הרב כהנמן,

אשדוד₪ 320-

בני ברק,

בית שמש₪ 390-

ע"ס  150,000שקלים,

בני ברק ₪ 152-

בתוקף עד ליום שני ,י"ב
בתשרי ה'תשע"ח
()2,10,17

גבעתיים₪ 200-
ירושלים₪ 455-
רמת גן ₪ 195-
תל אביב₪ 200-
עד  14מקומות
אלעד₪ 339-
בני ברק₪ 175-
ב"ב כסא בטיחות₪ 245 -
ירושלים₪ 545-
פתח תקוה₪ 272-
תל אביב₪ 275-
עד  20מקומות
אלעד₪ 454-
בני ברק₪ 240-
פתח תקוה₪ 318-
תל אביב₪ 318-
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"מקומות ואתרים",
רחוב חזון אי"ש  ,49בני
ברק

עד  10מקומות

בנק פאג"י

אלעד₪ 234-

סניף בני ברק

אשדוד₪ 318-

ע"ס  150,000שקלים,

ביץ שמש₪ 375-

בתוקף עד ליום שני  ,י"ב
בתשרי ה'תשע"ח
()2,10,17

בני ברק₪ 156-
גבעתיים₪ 198-
ירושלים₪ 430-
רמת גן₪ 210-
תל אביב₪ 198-
עד  14מקומות
אלעד₪ 364-
בני ברק₪ 178-
ב"ב כסא בטיחות₪ 265-
ירושלים₪ 520-
פתח תקוה₪ 272-
תל אביב₪ 268-
עד  20מקומות
אלעד₪ 454-
בני ברק₪ 240-
פתח תקוה₪ 318-
תל אביב₪ 318-
מעלון
אשדוד₪ 445-
בני ברק₪ 108-
גבעתיים₪ 235-
ירושלים₪ 575-
ראש העין₪ 405-
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תל אביב₪ 228-
"דרכי נועם" רחוב רבי
עקיבא  ,100בני ברק

עד  10מקומות

בנק פאג"י

אלעד₪ 292-

סניף רחוב רבי עקיבא,

אשדוד₪ 320-

ע"ס  150,000שקלים,
בתוקף עד ליום שני ,י"ב
בתשרי ה'תשע"ח
()2,10,17

בית שמש₪ 378-
בני ברק₪ 155-
גבעתיים₪ 192-
ירושלים₪ 438-
רמת גן₪ 198-
תל אביב₪ 199-
עד  14מקומות
אלעד₪ 345-
בני ברק₪ 176-
ב"ב כסא בטיחות₪ 244-
ירושלים₪ 528-
פתח תקוה₪ 275-
תל אביב₪ 292-
עד  20מקומות
אלעד₪ 454-
בני ברק₪ 240-
פתח תקוה₪ 318-
תל אביב318-
מעלון
אשדוד₪ 454-
בני ברק ₪ 107
גבעתיים₪ 218-
ירושלים₪ 588-
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ראש העין₪ 390-
תל אביב 238-ש"ח
"ציר הסעות ותיור" רחוב עד  10מקומות
דרך משה ברעם ,26
אלעד₪ 208-
ירושלים
אשדוד₪ 256-
בית שמש₪ 297-
בני ברק₪ 122-
גבעתיים₪ 159-
ירושלים₪ 318-
רמת גן₪ 170-
תל אביב₪ 159-
עד  14מקומות
אלעד₪ 307-
בני ברק₪ 159-
ב"ב כסא בטיחות₪ 200-
ירושלים₪ 428-
פתח תקוה₪ 268-
תל אביב₪ 208-
עד  20מקומות
אלעד₪ 400-
בני ברק₪ 240-
פתח תקוה₪ 318-
תל אביב₪ 318-
מעלון
אשדוד₪ 380-
גבעתיים₪ 188-
ירושלים₪ 439-

בנק לאומי ,סניף עסקים,
הר חוצבים ,ירושלים,
ע"ס  150,000שקלים,
בתוקף עד ליום שני ,י"ב
בתשרי ה'תשע"ח
()2,10,17
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ראש העין₪ 330-
"טיולי הדקל" ,רחוב
בירנבוים ,22
בני ברק

עד  10מקומות

בנק מזרחי טפחות,

אלעד₪ 298-

סניף בני ברק,

אשדוד₪ 330-

ע"ס  150,000שקלים,

בית שמש₪ 380-

בתוקף עד ליום שני ,י"ב
בתשרי ה'תשע"ח
()2,10.17

בני ברק₪ 156-
גבעתיים₪ 190-
ירושלים₪ 445-
רמת גן₪ 190-
תל אביב₪ 195-
עד  14מקומות
אלעד₪ 365-
בני ברק₪ 178-
ב"ב כסא בטיחות₪ 240-
ירושלים₪ 535-
פתח תקוה₪ 272-
תל אביב₪ 272-
עד  20מקומות
אלעד ₪ 454-
בני ברק₪ 240-
פתח תקוה ₪ 318-
תל אביב₪ 318-
מעלון
אשדוד₪ 459-
בני ברק₪ 107-
גבעתיים₪ 230-
ירושלים₪ 575-
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ראש העין₪ 385-
תל אביב₪ 240-
"יודא בע"מ" ,רחוב
ישמח משה  ,8בני ברק

עד  10מקומות

בנק פאג"י,

אלעד₪ 270-

סניף בני ברק,

אשדוד₪ 320-

ע"ס  150,000שקלים,

בית שמש₪ 385-

בתוקף עד ליום שני ,י"ב
בתשרי ה'תשע"ח
(.)2,10,17

בני ברק₪ 152-
גבעתיים₪ 194-
ירושלים₪ 450-
רמת גן₪ 200-
תל אביב₪ 200-
עד  14מקומות
אלעד₪ 345-
בני ברק₪ 175-
ב"ב כסא בטיחות₪ 243-
ירושלים₪ 538-
פתח תקוה₪ 275-
תל אביב₪ 275-
עד  20מקומות
אלעד₪ 454-
בני ברק₪ 240-
פתח תקוה₪ 318-
תל אביב₪ 318-
אמדן העירייה

עד  10מקומות
אלעד₪ 208-
אשדוד₪ 250-
בית שמש₪ 290-

8

בני ברק₪ 122-
גבעתיים₪ 150-
ירושלים₪ 345-
רמת גן₪ 165-
תל אביב₪ 159-
עד  14מקומות
אלעד₪ 300-
בני ברק₪ 159-
ב"ב כסא בטיחות₪ 200 -
ירושלים₪ 448-
פתח תקוה₪ 270-
תל אביב₪ 200-
עד  20מקומות
אלעד₪ 450-
בני ברק₪ 240-
פתח תקוה₪ 318-
תל אביב₪ 318-
מעלון
אשדוד₪ 395-
בני ברק₪ 89-
גבעתיים₪ 188-
ירושלים₪ 485-
ראש העין ₪ 330
תל אביב₪ 200-
מחליטים :להעביר לבדיקה באגף תקציבים  ,במח' הסעות ובמח' המשפטית של
העירייה.
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ישיבת הועדה זומנה לשעה  10,00לפנה"צ וההחלטות נתקבלו לאחר השעה 10,30
לפנה"צ ,כך שעברה למעלה ממחצית השעה לאחר השעה שנקבעה ,ומשום כך
הקוורום הינו חוקי.
ב .מכרז  -109/17הפעלת מועדונית שיקומית ומרכז נוער לילדים ולבני נוער
לקויי שמיעה וחרשים -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  51של ועדת המכרזים ,ובהתאם להחלטת הועדה הועברה
הצעת "מסגרת שמעיה" לבדיקה באגפי תקציבים ושירותים חברתיים ובמח'
המשפטית של העירייה.
בהתאם לבדיקה נמצא ,כי מסגרת שמעיה עמדה בכל תנאי המכרז והיא הגישה את
כל המסמכים והאסמכתאות ,כפי הנדרש.
מחליטים :למרות שמדובר בהצעה אחת בלבד ,הואיל והמציע עמד בכל תנאי המכרז
,הגיש את כל המסמכים והאסמכתאות ,בהתאם לנדרש ,והינו בעל ניסיון ,לקבל את
הצעת "מסגרת שמעיה".
ג .מכרז  -111/17הפעלת מועדונית שיקומית ומרכז נוער לילדים ולבני נוער
המשתייכים לאוכלוסיית אגף השיקום במשרד הרווחה -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  51של ועדת המכרזים ,ובהתאם להחלטת הועדה,
הועברה הצעת "עזר מציון" לבדיקה באגפי תקציבים ושירותים חברתיים ובמח'
המשפטית של העירייה.
בהתאם לבדיקה נמצא ,כי "עזר מציון" עמד בכל תנאי המכרז והוא הגיש את כל
המסמכים והאסמכתאות ,כפי הנדרש.
מחליטים :למרות שמדובר בהצעה אחת בלבד ,הואיל והמציע עמד בכל תנאי המכרז,
הגיש את כל המסמכים והאסמכתאות בהתאם לנדרש והינו בעל ניסיון ,לקבל את
הצעת "עזר מציון".

