הקש כאן למסמך נגיש

פרטי-כל של ישיבה מס'  7של ועדת המכרזים של העירייה ,מיום חמישי,
כ"ו בתמוז ה'תשע"ד )(24,7,14
השתתפו :הרב שמחה שטיצברג-יו"ר; הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע; הרב חיים מנחם רוחמקין.
נכחו :גדליה ליכטיג ,חשב אגף רכש ולוגיסטיקה; אינג' שמואל כהן -צדק ,מהנדס אגף החינוך; אליהו
ארנד ,עוזר הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע ;,שלמה דייטש ,מנהל בית העירייה.
מציעים :חיים רוטנר ,מוטי רוטנר-חב' "דרכי נועם"; מאיר כהן" ,מקומות ואתרים"; טיסנקרופ-
מעליות".
רישום הפרטי-כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה) .עפ"י תרשומת של מר גדליה ליכטיג,
חשב אגף רכש ולוגיסטיקה(.
על סדר-היום:
א .מכרז  – 102/2014אחזקה ותיקון מעליות– פתיחה;

ב – 104/2014 .שירות הסעות כלליות – פתיחה;

ג – 106/2014 .הנפה ,שינוע והצבה של קראוונים -פתיחה;

ד – 108/2014 .מכירת רכב מיצובישי הנטר  – 2008פתיחה.

א .מכרז  -102/14שירותי תיקון ואחזקה שוטפת של מעליות -פתיחה
המכרז פורסם ,במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) ,(41/2014בעיתון "כלכליסט" ,ביום חמישי ,כ"א בסיוון ה'תשע"ד ),(19,6,14
ובעיתון "גלובס שוק ההון" ביום שישי ,כ"ב בסיוון ה'תשע"ד ).(20,6,14
המכרז נפתח ע"י יו"ר הועדה ומר גדליה ליכטיג ,חשב אגף רכש ולוגיסטיקה ,בנוכחות המשתתפים.
מכרז  ,102/2014תיקון ואחזקת מעליות
שם המציע

כתובת

ערבות

גרניט ,9
פתח תקוה

בנק
הפועלים ,סניף
נתניה ,עסקים,

.1שינדלר נחושתן
מעליות בע"מ

הצעה
 ₪ 130,000אחזקה
שוטפת
 ₪ 910שעת עבודה

סך 10,000
₪

 ₪ 11,346חלקי
חילוף

עד
.16,10,14
 .2נעמן מעליות,
הרכבה ושיווק
בע"מ

המסגר ,7
אור יהודה

 .3כפיר שירותי
מעליות ,1986
חברה בע"מ

עתיר ידע
 ,11כפר סבא

 .4טיסנקרופ
מעליות ישראל
בע"מ

משה שרת
 ,1ראשון לציון

בנק
הפועלים ,סניף
אור יהודה ,

 ₪ 105,900אחזקה
שוטפת
 ₪ 790שעת עבודה

סך 10,000

 9,497חלקי חילוף

₪
עד
.16,10,14
בנק אוצר
החייל ,סניף
היוצרים ,

 ₪ 96,000אחזקה
שוטפת
 ₪ 655שעת עבודה

סך 10,000
₪

 ₪ 7,758חלקי
חילוף

עד
.16,10,14
בנק לאומי,
סך 10,000
₪

 97,260ש"ח
אחזקה שוטפת
 ₪ 950שעת עבודה

עד

 ₪ 9782חלקי

חילוף

.16,10,14

 ₪ 7,600אחזקה
שוטפת

אמדן העירייה

 ₪ 900שעת עבודה
 10,388חלקי חילוף

מחליטים  :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה במח' רכש ולוגיסטיקה ובמח' המשפטית של העירייה.
ב .מכרז  -104/2014שירותי הסעות כלליים-פתיחה
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) (42/2014בעיתון "כלכליסט" ביום שני ,כ"ה בסיוון ה'תשע"ד ) ,(23,6,14וביום שני ,ט"ז
בתמוז ה'תשע"ד ) (14,7,14ובעיתון "גלובס-שוק ההון" ביום שלישי ,כ"ו בסיוון ה'תשע"ד ) (24,6,14וביום שלישי ,י"ז בתמוז ה'תשע"ד
).(15,7,14
המעטפות נפתחו ע"י היו"ר ומר גדליה ליכטיג ,חשב אגף רכש ולוגיסטיקה ,בנוכחות המשתתפים.
מכרז מס'  104/2014הסעים כלליים
שם המציע

כתובת

ערבות

הצעה

 .1מקומות
ואתרים ב"ב 1992
בע"מ

רחוב חזון אי"ש
 ,49בני ברק

בנק פועלי
אגודת ישראל,
סניף רחוב
הרב לנדא ,4
בני ברק

אוטובוס ל50-
 ₪ 340בתחומי העיר
 ₪ 840שעת נסיעה
 ₪ 2,560רכב צמוד

 .2דרכי נועם בע"מ

רחוב רבי עקיבא
 ,100בני ברק

סך ₪ 10,000
עד .23,10,14

בנק פועלי
אגודת ישראל,
סניף רחוב רבי
עקיבא
סך ₪ 10,000
עד .23,10,14

אוטובוס ל20-
 ₪ 270בתחומי העיר
 ₪ 660שעת נסיעה
 ₪ 2200רכב צמוד
אוטובוס ל14-
 ₪ 220בתחומי העיר
 ₪ 460שעת נסיעה
 ₪ 1850רכב צמוד
אוטובוס ל50-
 ₪ 268בתחומי העיר
 ₪ 680שעת נסיעה
 ₪ 2,560רכב צמוד
אוטובוס ל20-
 ₪ 148בתחומי העיר
 ₪ 528שעת נסיעה
 ₪1,780רכב צמוד
אוטובוס ל14-

 ₪ 118בתחומי העיר
 ₪ 398שעת נסיעה
 ₪ 1,480רכב צמוד
 .3מסיעי אריה
שאשא בע"מ

קוגל  ,25חולון

בנק לאומי,
סניף עסקים
החרושת
סך ₪ 10,000
עד .23,10,14

אמדן העירייה

אוטובוס ל50-
 ₪ 300בתחומי העיר
 ₪ 550שעת נסיעה
 ₪ 2,000רכב צמוד
אוטובוס ל20-
 ₪ 160בתחומי העיר
 ₪ 280שעת נסיעה
 ₪1400רכב צמוד
אוטובוס ל14-
 ₪ 130בתחומי העיר
 ₪ 240שעת נסיעה
 ₪ 1,300רכב צמוד
אוטובוס ל50-
 ₪ 310בתחומי העיר
 ₪ 670שעת נסיעה
 ₪ 2,300רכב צמוד
אוטובוס ל20-
 ₪ 220בתחומי העיר
 ₪ 480שעת נסיעה
 ₪1900רכב צמוד
אוטובוס ל14-
 ₪ 190בתחומי העיר
 ₪ 400שעת נסיעה
 ₪ 1,400רכב צמוד

מחליטים :להעביר לבדיקה במח' הסעות ובמח' המשפטית של העירייה.

ג.

מכרז  -106/14הנעה ,שינוע והצבה של קראוונים -פתיחה.

המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) ,(48/2014בעיתון "כלכליסט" ,ביום שני ,ט"ז בתמוז ה'תשע"ד ) (14,7,14ובעיתון "גלובס-שוק
ההון" ביום שלישי ,י"ז בתמוז ה'תשע"ד ).(15,7,14
פתיחת מכרז  106/14שינוע והצבת קראוונים
שם המציע
 .1ס .עובדיה ,הובלות
ומנופים בע"מ

כתובת

ערבות

הצעה

השייטים  ,6ראשון
לציון

בנק דיסקונט ,סניף
התעשיה חולון

 21.1%הנחה

סך ₪ 50,000
עד .23,10,14
מושב שירת יהודה,
משק 47

 .2י.א .גואטה

בנק מזרחי ,סניף יהוד

 7.5%הנחה

סך ₪ 50,000
עד .23,10,14

אמדן העירייה

ד.

 9%הנחה

מכרז  -108/2014מכירת רכב מיצובישי הנטר  -2008פתיחה

המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) (45/2014בעיתון "כלכליסט" ,ביום חמישי ,ה' בתמוז ה'תשע"ד ) (32,7,14ובעיתון "גלובס-
שוק ההון" ביום שישי ,ו' בתמוז ה'תשע"ד ).(4,7,14
המעטפות נפתחו ע"י היו"ר ומר גדליה ליכטיג ,חשב אגף רכש ולוגיסטיקה ,בנוכחות המשתתפים.

פתיחת מכרז  108/14מכירת רכב מיצובישי הנטר 2008
כתובת

המחאה בנקאית

הצעה

שם המציע
 .1יוסף תנים

כפר עראבה

בנק מרכנתיל ,עראבה

₪ 37,950

 .2עמר שי

רחוב חי הכהן ,3
נתיבות

סך₪ 4000 :
עד .23,7,14
בנק מזרחי נתיבות

₪ 26,000

סך ₪ 2,600
עד .22,7,14

אמדן העירייה

₪ 43,000

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגף רכש ולוגיסטיקה ובמח' המשפטית של העירייה.

