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פרטי-כל של ישיבה מס'  33של ועדת המכרזים,
מיום שני ,י"ב בתמוז ה'תשע"ו ()18,7,16
השתתפו:
הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה-יו"ר;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע-חבר;
הרב מיכאל קקון ,חבר הנהלת העירייה-חבר;
הרב עזרא אברהם גרין ,חבר מועצת העירייה-חבר.
נכחו:
מאיר שטיינרייך ,סגן מנהל אגף תקציבים; אהרון מחלוף -סגן מנהל האגף לתשתיות ולפיתוח ומנהל
מח' החשמל; מרדכי ויסלובסקי ,מנהל מח' איכות הסביבה; שמעון קשש ,מנהל מח' ילדים ונוער
בסיכון ותכנית  ;360גדליהו ליכטיג ,חשב אגף רכש ולוגיסטיקה; דוד שכטר ,מנהל מרכז הכוון
תעסוקתי; גב' שרה יוסף ,מנהלת מח' אבחונים במרכז הכוון תעסוקתי.
רישום הפרטי-כל :אברהם טננבוים -מזכיר העירייה ודוברה.
על סדר-היום:
פתיחה:
 -124/16הפעלת מועדוניות שיקומיות לילדים ולנערים בעלי צרכים מיוחדים – פתיחה.
החלטות:
- 112/16מכרז להפעלת מרכז יום טיפולי/סיעודי לגילאי  12+לאוכלוסיה עם מוגבלות שכלית
התפתחותית.
- 114/16מכרז להפעלת מועדונית לילדים ונערים תושבי בני ברק עם קשיים רגשיים ו/או בעיות
התנהגות ובעיות למידה.
-115/16לביצוע עבודות גיזום ,ניכוש עשביה והדברה במוסדות חינוך.
- 116/16לאספקת חומרי ניקוי ,מוצרי נייר כלים חד פעמיים ,וכן מתקנים "חכמים" לניגוב ידיים
ומילוי עבורם -שימוע והחלטה.
-117/16למתן אבחונים תעסוקתיים לחרדים (גברים ונשים בנפרד) עבור המרכז להכוון תעסוקתי.
- 118/16מכרז מסגרת לעבודות חשמל ולהגדלת חיבורי חברת חשמל במבני ציבור קיימים.
 -119/16מכרז מסגרת לעבודות חשמל בהיקפים מוגבלים במבני ציבור ומוסדות חינוך.
- 120/16לביצוע עבודות להדברת יתושים עבור עיריית בני ברק.
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- 121/16לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של מערכות ניקוז ותיעול בתחום השיפוט של העיר בני
ברק.
- 123/16למתן שירותי הסעות במוניות לתלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד.
מרכז  -124/16הפעלת מועדוניות שיקומיות לילדים ולנערים בעלי צרכים מיוחדים -פתיחה.
המרכז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )42/2016בעיתון "כלכליסט" ביום שני ,כ"ט באייר
ה'תשע"ו ( )6/6/16ובעיתון "גלובס" ביום שלישי ,א' בסיוון ה'תשע"ו (.)7/6/16
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
הרב שמחה שטיצברג :בתיבה נמצא חומר בתוך ניילונית פתוחה ,ולא במעטפה סגורה .החותמת
היתה על נייר ממו שהודבק על החומר ולא היתה חותמת לא על מעטפה ולא על חומר מקורי.
שם המציע
"יום טוב לקידום הילד"

ערבות
בנק פאג"י ,סניף בני-ברק ע"ס  10,000שקלים,
בתוקף עד ליום רביעי ,כ"ה באלול ה'תשע"ו
(.)28/9/16

מחליטים :הואיל וההצעה היתה בניילונית פתוחה ולא במעטפה סגורה והחותמת היתה על נייר ממו
מודבק ולא על מעטפה ולא על חומר מקורי ,לבקש חוו"ד מהיועה"מ של העירייה לגבי תקינות הגשת
ההצעה.
הדיון בסעיף ההחלטות החל בשעה  4אחה"צ ,דהיינו חצי שעה לאחר השעה שנקבעה לתחילת
הישיבה ,ומשום כך ,הקוורום לקבלת ההחלטות חוקי.
החלטות:
מכרז  -112/16הפעלת מרכז יום טיפולי-סיעודי לגילאי  12+לאוכלוסיה עם מוגבלות שכלית
התפתחותית -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  32של הועדה ,ונמצאו שתי הצעות" :אוהל שרה" ו"על"ה".
בישיבת הועדה הוחלט להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי שירותים חברתיים ותקציבים
ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא כי לשתי ההצעות צורפו מלוא מסמכי המכרז שנדרשו.
מחליטים :הואיל ושני המציעים הגישו את מלוא מסמכי המכרז והואיל ושני המציעים עובדים עם
העירייה לשביעות-רצונה ,לקבל את שתי ההצעות.
מכרז  -114/16הפעלת מועדונים לילדים ולנערים תושבי בני-ברק עם קשיים-רגשיים ו-או
בעיות התנהגות ובעיות למידה -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  32של הועדה ונמצאו שתי הצעות ":שתילים רכים" ו "יום טוב לקידום
הילד".
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי שירותים חברתיים ותקציבים
והמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא ,כי להצעת "שתילים רכים" צורפו כל מסמכי המכרז.
אשר להצעת "יום טוב לקידום הילד" -לא כל מסמכי המכרז חתומים (רק ההסכם נחתם) ,כמו"כ
נספח א'  3ללא חתימת רו"ח .הוא גם כתב בצד הערות שאינן מהוות בעיה.
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מחליטים :הואיל ולהצעת "שתילים רכים" צורפו כל המסמכים והוא עמד בכל תנאי המכרז
מתקבלת הצעתו.
אשר להצעת "יום טוב לקידום הילד" ,להביאה שוב לדיון בישיבתה הבאה של הועדה ,לאחר קבלת
חוו"ד משפטית על ההערות הנ"ל.
מכרז  -115/16עבודות גיזום ,ניכוש עשביה והדברה במוסדות חינוך -החלטה.
בישיבתה מס'  32של הועדה נפתח המכרז ונמצאה הצעה אחת :חיים אוזן -חב' "נופים ,אחזקות
ופיתוח".
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברה ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגפי חינוך ותקציבים ובמח'
המשפטית של העירייה.
המציע צירף את מלוא מסמכי המכרז.
בבדיקה נמצא כי הצעתה המשוקללת של החברה עמדה על  447,000שקלים חדשים ,ואילו אמדן
העירייה בסכום משוקלל עמד על  499,600שקלים חדשים.
מחליטים :למרות שהצעת "נופים ,אחזקות ופיתוח" הינה הצעה אחת בלבד ,לקבלה בגלל היותה
זולה ב 10%-מאמדן העירייה .והמציע עובד ,כיום ,לשביעות רצון אגף החינוך.
מכרז  -116/16אספקת חומרי ניקוי ,מוצרי נייר כלים חד-פעמיים ,וכן מתקנים "חכמים"
לניגוב ידיים ומילוי עבורם -שימוע והחלטה.
המכרז נפתח בישיבה מס'  31של הועדה ,ולאחר בדיקה נתקבלה החלטה בישיבתה מס'  32של ועדת
המכרזים ,ולפיה הצעות יונילייף ,ברודוויי ,קרביץ ,גרפיטי נפסלות ,בהתאם לנימוקים בפרטי-כל של
הועדה.
הצעת א.א.ע שיווק -זכתה.
אשר לפרק ב' ,הוחלט להזמין לשימוע את חב' פרומושין,אס,וואי ,לגבי הנספח הביטוחי שהיה מחוק
בחלקו.
לישיבת הועדה הגיעו מר יוסף הורוביץ ומר אהרון נאבול ,שני נציגים מחב' פרומושין.
הרב שמחה שטיצברג :מבקש מנציגי החברה הבהרה לגבי עובדת הנספח הביטוחי שהיה מחוק
בחלקו.
יוסף הורוביץ :אני יכול לבקש מחב' הביטוח לבצע תיקונים.
מאיר שטיינרייך :האם תגישו נספח ביטוחי המותאם לתנאי המכרז?
יוסף הורוביץ :אנו מוכנים לעמוד בכך.
מחליטים :להביא את הצעת חב' "פרומושין" לישיבתה הבאה של הועדה ,לאחר שתגיש את
ההשלמה שנתבקשה.
מכרז  -117/16מתן אבחונים תעסוקתיים לחרדים (גברים ונשים בנפרד) ,עבור המכרז
להכוון תעסוקתי -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה הקודמת של הועדה ונמצאו שתי הצעות :תיל אינטרשיונל 12% -הנחה,
אדם-מילא 18% -הנחה ,אמדן העירייה 5% -הנחה.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף התקציבים ,במרכז הכוון
תעסוקתי ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא כי שתי ההצעות צירפו את כל מסמכי המכרז ,כנדרש.
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מחליטים :לקבל את הצעת אדם-מילא ,שנתנה את ההנחה הגדולה יותר 18% -הנחה.
מכרז  -118/16מסגרת לעבודות חשמל ולהגדלת חיבורי חברת חשמל במבני ציבור קייימים-
החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  32של הועדה ונמצאו שלוש הצעות :י .סופר ,י.מ.י.צ מערכות חשמל,
שגיא.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי תשתיות ופיתוח ותקציבים
ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא:
יוסי סופר -לא הוצגו אסמכתאות על  15התקנות ועל שלושה מבנים מעל  15שנה.
י.מ.י.צ -לגבי הנספח הביטוחי ,המסמך נחתם ע"י חברת הביטוח ובוצעו מחיקות מהנספח המקורי.
שגיא -צירף את כל מסמכי המכרז.
מחליטים :לקבל את הצעת שגיא ,שצירף את כל מסמכי המכרז ,הצעתו הזולה ביותר והוא עובד גם
עם מח' המקוואות של העירייה לשביעות-רצונה.
מכרז  -119/16עבודות חשמל בהיקפים מוגבלים במבני ציבור ובמוסדות חינוך -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  32של הועדה ,ונמצאה הצעה אחת -י.מ.י.צ .בהתאם להחלטת הועדה
הועברה ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגפי תשתיות ופיתוח ותקציבים ובמח' המשפטית של
העירייה.
בבדיקה נמצא ,כי בנספח הביטוחי ,המסמך נחתם ע"י חברת הביטוח ובוצעו תיקונים מהנספח
המקורי.
מחליטים :בגלל התיקונים בנספח ,לקבל חוו"ד משפטית ולהביא את ההצעה לישיבתה הבאה של
הועדה.
מכרז  -120/16עבודות להדברת יתושים בעבור עיריית בני-ברק -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  32של הועדה ונמצאו שלוש הצעות :חב' "טבע הדברות" ,אמנון ,כרמלי.
בהתאם להחלטת הועדה הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף תקציבים ובמח' איכות הסביבה
והמשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא:
טבע הדברות -לא חתמו על מכתבי השינויים וההבהרות.
אמנון -הערבות הוצמדה ל 15/5/16 -ולא ל 15/6/16 -לפי הנדרש.
כרמלי -צירף את כל המסמכים כנדרש.
הרב מנחם שפירא :מבקש חוו"ד משפטית ,כיוון שבכל אופן מדובר כאן על פסילת הצעת אמנון,
בגלל תאריך הצמדת הערבות ,למרות שזו הצעה זולה מאוד 44% :הנחה.
מחליטים :להעביר את הנושא לקבלת חוו"ד משפטית ולאחר קבלת חוות-הדעת ,להביאה לישיבתה
הבאה של הועדה.
הרב שמחה שטיצברג -יו"ר :מתפלא מאוד שהיועה"מ ,או נציגו לא הגיעו לישיבת הועדה ,ומשום כך
לא ניתן לפתור מספר בעיות המצריכות חוו"ד משפטית שלא נתקבלה ,בגלל העדר היועה"מ או
נציגו ,וזה גורם לבזבוז זמן ומשאבים של המשתתפים ,ומשום כך ,מבקשים מהיועה"מ להקפיד על
השתתפות בישיבות הועדה.
מכרז  -121/16עבודות תחזוקה שוטפת של מערכות ניקוז ותיעול בתחום השיפוט של העיר
בני-ברק -החלטה.
\C:\Users\User\Desktopבני ברק מכים שנית\מכרזים \33פרטי כל ועדת מכרזים מס'  - 33נגיש.docx

בס"ד

5

המכרז נפתח בישיבתה מס'  32של הועדה ונמצאו ארבע הצעות :ארזים ,אופק בניה ,יוסף תמם,
שופר -יזמות ואחזקה.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי תשתיות ופיתוח ותקציבים
ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא:
ארזים -צירף את כל מסמכי המכרז .הערבות נרשמה עד ליום רביעי ,י"ח באלול ה'תשע"ו ()21/9/16
כנדרש במסמכי המכרז .בערבות נכתב ,כי לאחר יום שלישי ,ט"ו בסיוון ה'תשע"ו ( )21,6,16הערבות
בטלה והיא נרשמה כמופיע במסמכי המכרז ,במקום יום רביעי ,י"ח באלול ה'תשע"ו ( )21,9,16שהיה
צריך להיכתב.
מאיר שטיינרייך :מבהיר כי היתה טעות סופר של עורך המכרז ,וכי המציע כתב בדיוק בהתאם
לנכתב במסמכי המכרז .כך לגבי "ארזים" וגם לגבי יוסף תמם.
אשר ל"אופק" ו"שופר" :אצלם לא נכתב שביום שלישי ,ט"ו בסיוון ה'תשע"ו ( )21,6,16הערבות
בטלה ,אלא לאחר יום רביעי ,י"ח באלול ה'תשע"ו ( )21,9,16הערבות בטלה ,כפי שבאמת היה צריך
להיכתב ,ולכן הוא תקין מבחינה חוקית.
אופק -צירף על וותק וניסיון בעבודות רק המלצת עיריית ירושלים ,ואילו לגבי המלצת עיריית
מודיעין נרשם רק על עבודות בשנים .'16-'15
מאיר שטיינרייך :כאשר ביקשתיו לשלוח המלצות מעיריות ,בהתאם לנדרש ,הוא הגיב שאין זה
מקובל .לאחר שהבהרתי לו שזהו חלק מתנאי המכרז צירף רק את ההמלצות מעיריית ירושלים,
ואילו מעיריית מודיעין מדובר רק על עבודות במשך שנתיים ,ולא שלוש שנים כנדרש בתנאי המכרז.
יוסף תמם -צירף את כל מסמכי המכרז כנדרש .בערבות נכתב ,כי לאחר יום שלישי ,ט"ו בסיוון
ה'תשע"ו ( )21,6,16היא בטלה והיא נרשמה כמופיע במסמכי המכרז ,במקום יום רביעי ,י"ח באלול
ה'תשע"ו ( .)21,9,16שהיה צריך להיכתב ,אלא שלא נכתב כך בגלל טעות -סופר של עורך המכרז.
הרב עזרא אברהם גרין :אם אין לו המלצות משתי עיריות על שלוש שנות עבודה בתחום אין זו
עמידה בתנאי המכרז ,ולכן לא ניתן לקבל הצעה זו.
הרב מנחם שפירא :שוב ,מדובר בהצעה זולה ביותר -הצעת "אופק" 41,8% -הנחה ,ולכן אם כל
ההערות ,לא ניתן להתעלם ממנה.
מחליטים :לזמנו לשימוע בישיבתה הבאה של הועדה לגבי תחום הניסיון בעבודתו בתחום.
י"א .מכרז  -123/16שירותי הסעות במוניות לתלמידים ולעובדי הוראה במוסדות חינוך
רגיל ומיוחד -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה הקודמת של הועדה ונמצאו שלוש הצעות" :מוניות נצב" ,הסעות אלעד לעד,
ירון בר.
בהתאם להחלטת הועדה ,ההצעות הועברו לבדיקה ולהשוואה באגפי חינוך (מח' הסעות) ותקציבים
ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא:
מוניות נצב -המכרז חתום בשני עותקים .מסמכי המכרז לא חתומים ,למעט התצהיר.
הסעות אלעד לעד -הערבות נרשמה צמוד למדד ביום  ,4/2016במקום ביום רביעי ,ט' בסיוון
ה'תשע"ו (.)15/6/16
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ירון בר -המציע צירף את כל מסמכי המכרז ,להוציא אסמכתאות המעידות כי המציע הינו בעל
ניסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות במתן שירותי הסעות לחינוך בכלל ,ולחינוך המיוחד בכלל זה,
בעבור רשות מקומית אחת ,לפחות  25מסלולים לכיוון בנוסח המצורף כנספח א' .2
מחליטים :לדחות את הדיון לישיבתה הבאה של הועדה ,בהשתתפותו של היועה"מ של העירייה.

\C:\Users\User\Desktopבני ברק מכים שנית\מכרזים \33פרטי כל ועדת מכרזים מס'  - 33נגיש.docx

