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בס"ד

פרטי-כל של ישיבה מס'  34של ועדת המכרזים,
מיום חמישי ,כ"ט בתמוז ה'תשע"ו ()4,8,16
השתתפו:
הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה-יו"ר הועדה;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע-חבר הועדה;
הרב עו"ד נתן בצלאל ,חבר הנהלה-חבר הועדה.
נכחו:
יהודה ליבוביץ ,עו"ד -היועה"מ; מאיר שטיינרייך ,סגן מנהל אגף תקציבים; שמעון קשש ,מנהל מח'
ילדים ונוער בסיכון ותכנית ;360
רישום הפרטי-כל :אברהם טננבוים -מזכיר העירייה ודוברה.
על סדר-היום:
פתיחה:
 -106/16הפעלת מרכז למידה לבנים בלימודי גמרא לילדי העיר בני-ברק.
 -126/16שירותי התקנה ותחזוקת מערכות התרעה לרעידות אדמה במוסדות חינוך.
החלטות:
- 114/16מכרז להפעלת מועדונית לילדים ונערים תושבי בני ברק עם קשיים רגשיים ו/או בעיות
התנהגות ובעיות למידה.
– 116/16מכרז לאספקת חומרי ניקוי ,מוצרי נייר כלים חד פעמיים ,וכן מתקנים "חכמים" לניגוב
ידיים ומילוי עבורם -שימוע והחלטה.
 -119/16מכרז מסגרת לעבודות חשמל בהיקפים מוגבלים במבני ציבור ומוסדות חינוך.
– 120/16מכרז לביצוע עבודות להדברת יתושים עבור עיריית בני ברק.
– 121/16מכרז לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של מערכות ניקוז ותיעול בתחום השיפוט של העיר
בני ברק -החלטה.
- 123/16למתן שירותי הסעות במוניות לתלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד.
 -124/16מכרז להפעלת מועדוניות שיקומיות לילדים ולנערים בעלי צרכים מיוחדים.

א .מרכז  -106/16הפעלת מרכז למידה לבנים בלימודי גמרא בעיר בני-ברק -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )49/2016בעיתון "כלכליסט" ביום חמישי ,כ"ד
בסיוון ה'תשע"ו ( )30/6/16ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,כ"ה בסיוון ה'תשע"ו (.)1/7/16
המעטפות נפתחו ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע
"מאירים ,הכוונה וחינוך"
רח' סוקולוב  23ב' ,בני-ברק

ערבות
בל"ל ,סניף קונקורד בני-ברק ,ע"ס 10,000
שקלים ,בתוקף עד ליום שלישי ,כ"ג בתשרי
ה'תשע"ז (.)25/10/16
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ערבות

שם המציע

בנק פאג"י ,רחוב הרב יעקב לנדא  ,4בני-ברק,
ע"ס  10,000שקלים ,בתוקף עד ליום שלישי,
כ"ג בתשרי ה'תשע"ז (.)25/10/16

אחיה ,ללמוד שאתה יכול,
רחוב בעל התניא  ,26בני-ברק

מחליטים :להעביר את ההצעה לבדיקה בתוכנית הלאומית ותקציבים ובמח' המשפטית של
העירייה.
ב .מכרז  -126/16שירותי התקנת ותחזוקת מערכות התרעה לרעידות אדמה במוסדות חינוך-
פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )53/2016בעיתון "כלכליסט" ביום חמישי ,ח'
בסיוון ה'תשע"ו ( )14/7/16ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,ט' בסיוון ה'תשע"ו (.)15/7/16
המעטפות נפתחו ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

הסכום

ערבות

רשף ,מיקור חוץ ויזמות,
רח' הצורף  ,5חולון

פריט ( 1אספקה)  6,485-שקלים
פריט ( 2אחזקה) 500 -שקלים
פריט ( 3התקנת תשתיות)-
30%הנחה

בל"ל עסקים ,סניף רמת
החייל ,ע"ס  30,000שקלים,
בתוקף עד ליום חמישי ,כ"ה
בתשרי ה'תשע"ז (.)27/10/16

ביפר תקשורת ישראל
רח' ביאליק 147
רמת-גן

פריט  7,595 -1שקלים
פריט  350 -2שקלים
פריט  10% -3הנחה

בנק מזרחי -טפחות ,סניף
המגדל ,רמת-גן ,ע"ס 30,000
שקלים ,בתוקף עד ליום חמישי
כ"ה בתשרי ה'תשע"ז
(.)27/10/16

אמדן העירייה

פריט  8,000 -1שקלים
פריט  640 -2שקלים
פריט  5% -3הנחה

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגף הביטחון ושירותי חירום ותקציבים ובמח' המשפטית
של העירייה.
החלטות
הרב שמחה שטיצברג ,יו"ר :הדיון בהחלטות החל בשעה  5,30אחה"צ ,מחצית השעה לאחר השעה
 5,00אחה"צ ,שנקבעה לפתיחת ישיבת ועדת המכרזים.
א .מכרז  -114/16מכרז להפעלת מועדונית לילדים ולנערים תושבי בני-ברק עם קשיים רגשיים
ו-או בעיות התנהגות ובעיות למידה -החלטה.
בישיבתה מס'  33של הועדה נידונו שתי הצעות שהוגשו למכרז ונקבע ,כי הצעת "שתילים רכים",
שאליה צורפו כל המסמכים והיא עמדה בכל תנאי המכרז ,מתקבלת.
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אשר להצעת "יום טוב לקידום הילד" ,כיוון שלא כל מסמכי המכרז חתומים (רק ההסכם נחתם),
כמו"כ נספח א'  3ללא חתימת רו"ח והמציע גם כתב בצד הערות שאינן מהוות בעיה ,לבקש חוו"ד
משפטית ולהביאה לישיבה מס'  34של הועדה.
יהודה ליבוביץ ,עו"ד :ניתן לראות את ההצעה ככשרה ,כיוון שישנה חתימה על תצהיר ויש חתימה
על הצעת המציע שמתייחסת לכל מסמכי המכרז ולכן ,ההצעה תקינה.
מחליטים :בעקבות חוו"ד של היועה"מ של העירייה הצעת "יום טוב לקידום הילד" ,כי גם היא
כשרה ותקינה ,לקבל גם הצעה זו ,בנוסף להצעת "שתילים רכים" ,שכבר אושרה בישיבתה הקודמת
של הועדה.
ב .מכרז – 116/16מכרז לאספקת חומרי ניקוי ,מוצרי נייר כלים חד פעמיים ,וכן מתקנים
"חכמים" לניגוב ידיים ומילוי עבורם.
בישיבתה מס'  33של הועדה הוחלט ,כי בפרק א' במכרז זכתה הצעת א.א.ע שיווק ,לאחר שהצעות
יונילייף ,ברודווי ,קרביץ ,גרפיטי נפסלו" בהתאם לנימוקים שפורסמו בפרטי-כל מס'  31של הועדה.
אשר לפרק ב' במכרז ,לאחר שהוחלט בישיבה מס'  31של הועדה ,להזמין לשימוע את חב'
פרומושין,אס,וואי ,לגבי הנספח הביטוחי שהיה מחוק בחלקו ,הופיעו מר יוסף הורוביץ ומר אהרון
נאבול ,נציגי החברה בישיבת הועדה מס'  ,והודיעו כי יבקשו מחב' הביטוח לבצע תיקונים והם יגישו
נספח ביטוחי מותאם לתנאי המכרז.
עו"ד יהודה ליבוביץ :הנספח הביטוחי נבדק .הבדיקה אמורה להיות מהותית .במהות אין סטיה
מתנאי המכרז
מחליטים :בעקבות הגשת הנספח הביטוחי ,בהתאם לתנאי המכרז ,לקבל ,לגבי פרק ב' במכרז ,את
הצעת חב' "פרומושין ,אס,וואי".
ג -119/16 .מכרז מסגרת לעבודות חשמל בהיקפים מוגבלים במבני ציבור ומוסדות חינוך-
החלטה.
בישיבתה מס'  33של הועדה נמסר ,כי בבדיקה נמצא שבהצעת היחיד שהוגשה -י.מ.י.צ .בנספח
הביטוחי ,המסמך נחתם ע"י חברת הביטוח ובוצעו תיקונים מהנספח המקורי.
בעקבות זאת ,החליטה הועדה לקבל חוו"ד משפטית ולהביא את ההצעה לישיבתה מס'  34של
הועדה.
יהודה ליבוביץ ,עו"ד :השינויים שהיו אינם משפיעים על מהות הדרישה ,ולכן ניתן לאשרה.
מחליטים :בעקבות הבהרת היועה"מ של העירייה ,לקבל את הצעת י.מ.י.צ.
ד– 120/16 .מכרז לביצוע עבודות להדברת יתושים עבור עיריית בני ברק -החלטה.
בישיבתה מס'  33של הועדה נמסר ,כי כרמלי צירף את כל המסמכים כנדרש .בהצעת "טבע הדברות"
לא חתמו על מכתבי השינויים וההבהרות .אשר להצעת "אמנון" ,הערבות הוצמדה ל 15/5/16 -ולא
 ,15/6/16לפי הנדרש.
יהודה ליבוביץ ,עו"ד :לא ניתן להכשיר את הערבות ,כי כל סטיה ,בין ערבות מיטיבה או ערבות
מריעה -פוסלת את הערבות .נדרשת ,איפוא ,הקפדה מלאה בערבות .ישנו פס"ד של ביהמ"ש העליון
על פסילת כל סטיה בערבות.
הרב מנחם שפירא :מכיוון שמדובר בהצעה של  44%הנחה ,אם פוסלים אותה ,הרי שההצעה הבאה
אחריה מדברת על הנחה של  ,26%כך שיהיה לעירייה הפסד כספי ניכר.
הרב עו"ד בצלאל נתן :לפעמים ,הנחה כספית גבוהה מידי מביאה חששות על טיב ואיכות העבודה.
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מחליטים :הואיל והצעת אמנון ,למרות היותה הזולה ביותר ,לא ניתן לקבלה בגלל בעיות חוקיות
בערבות ,לקבל את ההצעה שלאחריו" -כרמלי" 26% -הנחה.
ה– 121/16 .מכרז לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של מערכות ניקוז ותיעול בתחום השיפוט
של העיר בני ברק -החלטה.
בישיבתה מס'  33של הועדה ,הוחלט לזמן לשימוע את המציע "אופק" ,שכן הוא צירף מסמכים רק
וותק וניסיון של שלוש שנים בעבודות מעיריית ירושלים ,ואילו לגבי המלצת עיריית מודיעין ,היא
נרשמה רק על עבודות בשנים .'16-'15
מאיר שטיינרייך :המציע שהוזמן לשימוע פנה והודיע שהוא בחו"ל ,וביקש לדחות את הופעתו
לישיבה הבאה.
מחליטים :לזמנו לשימוע בישיבתה הבאה של הועדה.
ו- 123/16 .למתן שירותי הסעות במוניות לתלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל
ומיוחד -החלטה.
בישיבתה מס'  33של הועדה נמסר ,כי ב"הסעות אלעד לעד" ,נרשמה הערבות צמוד למדד ביום
 ,4/2016במקום ביום רביעי ,ט' בסיוון ה'תשע"ו (.)15/6/16
בהצעת ירון בר ,המציע צירף את כל מסמכי המכרז ,להוציא אסמכתאות המעידות כי המציע הינו
בעל ניסיון מוכח בשלוש השנים האחרונות במתן שירותי הסעות לחינוך כללי ולחינוך המיוחד בכלל
זה ,בעבור רשות מקומית אחת ,לפחות  25מסלולים לכיוון בנוסח המצורף בנספח א' .2
בישיבתה מס'  33החליטה הועדה לדחות את הדיון לישיבתה מס'  34ולקבל חוו"ד של היועה"מ של
העירייה.
יהודה ליבוביץ ,עו"ד :הצעת ירון בר אינה רלבנטית ,כיוון שהוא יקר ,ומאחר וגם ניסיונו לא מתאם
את תנאי המכרז.
אשר להצעת "אלעד לעד" ,היא פסולה ,כיוון שההצמדה למדד בערבות אינה נכונה ,והיא מתייחסת
למדד  ,4/2016במקום זו שנדרשה ליום רביעי ,ט' בסיוון ה'תשע"ו (.)15/6/16
אשר להצעת "נצב" ,שלגביה נמסר כי המכרז חתום בשני עותקים ,מסמכי המכרז לא חתומים,
למעט התצהיר ,לגבי הערה זו ,כיוון שמחתימת התצהיר עולה שהם מתייחסים לכל מסמכי המכרז,
לכן יש לראות את ההצעה שהוגשה כדין.
מחליטים :לקבל את הצעת "מוניות נצב" ,בעקבות חוות-דעתו של היועה"מ של העירייה על היותה
תקינה.
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