פרטי-כל של ישיבה מס'  3של ועדת המכרזים של העירייה ,מיום שני,
י"ט בשבט ה'תשע"ד )(20,1,14

הקש כאן
למסמך נגיש

השתתפו :הרב שמחה שטיצברג-יו"ר; הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע; הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע; הרב
מנחם מנדל אייזנברג ,סגן רה"ע; הרב מיכאל קקון ,הרב חיים רוחמקין.
נכחו :יהודה ליבוביץ עו"ד –יוע"מ; חנוך זיידמן ,מנהל אגף תשתיות ופיתוח; גדעון רוט ,מנהל אגף רכש
ולוגיסטיקה; מאיר שטיינריך ,גזברות; גד ליכטיג ,חשב אגף רכש ולוגיסטיקה; אביהו הורוביץ -יועץ
לליסינג; עו"ס שושי אבגי -אחראית תחום ילד ונוער ,אגף לשירותים חברתיים.
קבלנים :חיים פרידמן" -קול אור"; ישראל רובינשטיין -חב' אפיקים"; צבי זקס ואריה לב ,חב' "יחד
הפקות".
רישום הפרטי-כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.
על סדר-היום:
א.
ב.
ג.
ד.

מכרז  – 23/2013אספקה ,הצבה חיבור והפעלה של מערכות הגברה ,מולטימדיה ,תאורת במה
ושמע – פתיחה;
מכרז  – 27/2013תוספת בניה בקומה ג' ואופציה לבניה נוספת בת"ת כינור דוד בשכונת אור
החיים  -פתיחה;
מכרז  – 29/2013אספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי – פתיחה;
מכרז  –26/2013הפעלת חונכים לילדי רווחה – החלטה;

א .מכרז  -23/2013אספקה ,הצבה ,חיבור והפעלה של מערכות הגברה מולטימדיה ,תאורת במה ושמע-
פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) (85/2013בעיתון "מעריב גלובס על הבוקר" ,ביום
חמישי ,כ"ה בכסלו ה'תשע"ד ) (28,11,13ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,כ"ו בכסלו ה'תשע"ד ).(29,11,13
המעטפות נפתחו ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.

שם המציע

הסכום

אמדן העירייה

כלל המערכת.₪ 8000 -

ערבות

הגברה למיקרופונים ללא מופע-
.₪ 1000
הגברה למערכת מלאה.₪ 2500 -
הקרנת סרט.₪ 3500 -
 .1ישראל רובינשטיין-
"אפיקים" ,רחוב בר אילן
 ,14בני ברק.

כלל המערכת.₪ 6000-
הגברה למיקרופונים ללא מופע-
.₪ 800
הגברה למערכת מלאה2000 -
שקלים חדשים.

בנק מזרחי ,סניף רחוב
חזון איש ,בני ברק ,ע"ס
 ,₪ 25,000בתוקף עד יום
שישי ,כ"ח באדר  -א'
ה'תשע"ד ).(28,2,14

הקרנת סרט.₪ 2,500 -
.2

יחד הפקות ,רחוב הרב
מימון  ,6ירושלים.

כלל המערכת 6111.10 -שקלים
חדשים.
הגברה למיקרופונים ללא מופע-
. ₪ 2,599

בל"ל ,סניף גבעת שאול,
ירושלים ,ע"ס ,₪ 25,000
בתוקף עד יום שישי ,כ"ח
באדר  -א' ה'תשע"ד
)(18,2,14

הגברה למערכת מלאה.₪ 2599-
הקרנת סרט.₪ 1222.22 -
 .3קול אור חיים ,רחוב
פינקל  ,13פתח תקוה.

כלל המערכת 6890 -שקלים
חדשים.
הגברה למיקרופונים ללא מופע-
.₪ 1500

בנק הפועלים ,סניף
קריית אריה ,פתח תקוה,
ע"ס  ,₪ 25,000בתוקף
עד יום שישי ,כ"ח באדר
 -א' ה'תשע"ד ).(28,2,14

הגברה למערכת מלאה.₪ 2400-
הקרנת סרט.₪ 3490 -

חיים פרידמן :האם ניתן יהיה להופיע בפני ועדת המכרזים ,כדי להתייחס לא רק להצעה בהיבט הכספי,
אלא גם לניסיון המציע ולאיכות העבודה?

יהודה ליבוביץ ,עו"ד :כל נושא בדיקת ההצעות מכל ההיבטים -כספי ,איכותי ,ניסיון וכדומה הינו
בטיפולה של ועדת המכרזים ,לאחר בדיקת ההצעות ע"י גורמים מקצועיים ,כספיים ומשפטיים ,אם ישנן
אי הבנות כלשהן ,הועדה תזמין לדיון במידת הצורך להבהרת הנושא.
מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה בגזברות ובמח' המשפטית של העירייה.
ב .מכרז  -27/2013תוספת בניה בקומה ג' ואופציה לבניה נוספת בתלמוד תורה "כינור -דוד" בשכונת
אור החיים -פתיחה
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) (90/2013בעיתון "מעריב -גלובס על הבוקר" ,ביום שני,
י"ג בטבת ה'תשע"ד ) (16,12,13ובעיתון "גלובס" ,ביום שלישי ,י"ד בטבת ה'תשע"ד ).(17,12,13
המעטפה נפתחה ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

הסכום

אמדן העירייה

0%

 - L.D.Cהנדסה ,רח'
הרצל  ,53נתניה

 0.5%הנחה ממחירי
העירייה

ערבות

בנק דיסקונט ,סניף
קריית שמונה ,ע"ס
 ,₪ 150,000בתוקף עד
יום חמישי ,י' בניסן
ה'תשע"ד ).(10,4,14

מחליטים :להעביר את ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגף לתשתיות ולפיתוח ובמח' המשפטית של
העירייה.
ג .מכרז  -29/2013אספקת כלי רכב בשיטת הליסינג  -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) (93/2013בעיתון "מעריב גלובס על הבוקר" ,ביום
חמישי ,כ"ג בטבת ה'תשע"ד ) (26,12,13ובעיתון "גלובס" ,ביום שישי ,כ"ד בטבת ה'תשע"ד ).(27,12,13
המעטפה נפתחה ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

הסכום

אמדן העירייה

₪ 138,284

שלמה רכב ,קריית שלמה
צריפין ,ת.ד ,378.ניר צבי
72909

₪ 136,279

ערבות

בנק איגוד ,סניף ר"ג ,ע"ס
 ,₪ 20,000בתוקף עד יום
רביעי ,ט' בניסן ה'תשע"ד
)(9,4,14

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה בגזברות ,במח' המשפטית של העירייה ושל אביהו הורוביץ ,היועץ
החיצוני לליסינג.
ד .מכרז  - 26/2013הפעלת חונכים לילדי רווחה – החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  2של הועדה .ההצעה הועברה ,בהתאם להחלטת הועדה ,לבדיקה ולהשוואה
במח' המשפטית ובאגף הרווחה של העירייה.
בבדיקה של משרד עו"ד מרדכי בר-לב נמצא ,כי אגודת "יד אליעזר" עמדה בכל התנאים והדרישות של
המכרז ,כולל הניסיון המקצועי בתחום במקומות אחרים.
בפני הועדה הופיעה עו"ס שוש איבגי ,אחראית תחום ילד ונוער באגף לשירותים החברתיים של העירייה,
שעמדה על שיתוף הפעולה החיובי והאיכותי לאורך השנים בין העירייה לבין אגודת "יד אליעזר",
בפעילות ועדות קבלה נרחבות למניעת כפילויות לפרקי זמן ארוכים יותר.
היא הוסיפה ,כי החונכים שבפעילות "יד אליעזר" משקיעים ,מעבר ללמידה עצמה ,גם ליווי מסור ומעולה
לילדים שרבים מהם ממשפחות גרושות ,או בעייתיות ,והחונכים מהווים לילדים גם מודל לחיקוי חינוכי,
כאשר החונכים מזמינים אותם גם להתארח במשפחתם ,או שמצרפים אותם לטיולים עם בני במשפחה.
כמו"כ החונכים מוסרים ,אחת לחודש ,דיווח על ההתקדמות המתחוללת בקרב הילדים ובני הנוער.
מחליטים :לקבל את הצעת אגודת "יד אליעזר" ,העומדת בכל הדרישות והתנאים ,ובעקבות
החיובית של נציגת האגף העירוני לשירותים חברתיים על איכותיות הפעילות של האגודה.

המלצתה
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