הקש כאן למסמך נגיש

פרטי-כל של ישיבה מס'  8של ועדת המכרזים,
מיום רביעי ,י' באב ה'תשע"ד )(6,8,14
השתתפו :הרב שמחה שטיצברג-יו"ר; הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע; הרב מנחם מנדל אייזנברג ,סגן רה"ע;
הרב מיכאל קקון; הרב פרץ אברמוביץ; הרב עו"ד נתן בצלאל; הרב חיים מנחם רוחמקין.
נכחו :שלמה פרנקל ,עו"ד; חנוך זיידמן ,מנהל אגף תשתיות ופיתוח; מאיר שטיינרייך ,סגן מנהל אגף
; גדליה ליכטיג ,חשב אגף רכש ולוגיסטיקה; שלמה דייטש ,מנהל בית העירייה; ישי מנקדי,
תקציבים
קצין הרכב.
קבלנים :צבי מימון-חב' י.ע.ז ;.גיל סבו -חב' גיל סבו; משה חן -חב' א.ר.א.ג.
רישום הפרטי-כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.
על סדר-היום:
א.

מכרז  -103/2014מסגרת לביצוע עבודות בניה ,שיפוץ ותוספות למבני העירייה  -פתיחה;

ב.

מכרז  –104/2014שירות הסעות כלליות – החלטה;

ג.

מכרז  – 105/2014שירותי אחיות לילדים עם צרכים מיוחדים – בקשה לפטור ממכרז חוזר;

ד.

מכרז  – 106/2014הנפה ,שינוע והצבה של קראוונים  -החלטה;

ה.

מכרז  – 108/2014מכירת רכב מיצובישי הנטר  – 2008החלטה.

א.

מכרז  -103/2014מכרז מסגרת לביצוע עבודות בניה ,שיפוץ ותוספות למבני העירייה  -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
המעטפות נפתחו ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

הסכום

א .גיל סבו ,עבודות
קבלניות ,רח' העצמאות
 ,10יהוד

הנחה בגובה 7,6%

ב" .יש לי אור" ,חב'
לבניין ,רח' יצחק רבין
 ,18קריית אונו

הנחה בגובה 1,9%

ג.

י.ע.ז ,.חב' לבניה
ולפיתוח ,רח' הארבעה
 ,8תל-אביב

הנחה בגובה 5%

ד .א.ר.א.ג בינוי ופיתוח ,
רח' הגביש  ,10חולון

הנחה בגובה 5,51%

ה .ד .ניב
רח' ששת הימים 21
הוד-השרון

הנחה בגובה 8,65%

אמדן העירייה

ערבות
בנק הפועלים
סניף גבעתיים
ע"ס ₪ 50,000
עד ל.23,10,14-
בנק המזרחי
סניף מרום –נוה ,רמת-גן,
ע"ס ,₪ 50,000
עד ל.23,10,14-
בנק הפועלים
סניף שאול המלך עסקים ,ע"ס
,₪ 50,000
עד ל.23,10,14-
בל"ל
סניף קריית-אונו,
ע"ס  50,000שח,
עד ל.23,10,14-
בנק הפועלים
סניף מגדיאל,
ע"ס ,₪ 50,000
עד ל.23,10,14-

הנחה בגובה 3%

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגפי תקציבים ותשתיות ופיתוח ובמח' המשפטית של העירייה.

ב.

מכרז  – 104/2014שירות הסעות כלליות – החלטה.
המעטפות נפתחו בישיבת הקודמת של הועדה ונמצאו שלוש הצעות" :מקומות ואתרים"" ,דרכי נועם"" ,מסיעי אריה שאשא".
בישיבת הועדה הוחלט להעביר את ההצעות לבדיקה במח' הסעות ובמח' המשפטית של העירייה.
הרב שמחה שטיצברג :הצעת חב' "מסיעי אריה שאשא" נראית נמוכה מידי ,באופן שלא מתקבל על הדעת לביצוע הסעות במחירים אלו.
מציע לזמן את המציע לשימוע לועדה ,לקבלת הסברים והבהרות.

שלמה פרנקל ,עו"ד :כדי לבדוק את הסכומים  ,באופן מקצועי ,מציע לקבל חוות-דעת ממומחה בתחום.
הרב עו"ד נתן בצלאל :מציע שבטרם יוצא מכרז לפרסום ,להביאו בפני חברי ועדת המכרזים ,כדי שיוכלו להשמיע הערות והצעות שונות
בנושא.
מחליטים :להזמין חוו"ד מקצועית של מומחה לגבי מחירי המציעים למכרז ההסעות ולזמן את "מסיעי אריה שאשא" לשימוע ,להבהרות
ולהסברים בועדת המכרזים.

ג.

מכרז  – 105/2014שירותי אחיות לילדים עם צרכים מיוחדים – בקשה לפטור ממכרז חוזר;
מאיר שטיינרייך :המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי מכרז ) -(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
למרות הפרסום ועל אף שקויימו שני מפגשי קבלנים לא הוגשה כל הצעה למכרז מציע להמליץ למועצת העירייה על פטור ממכרז נוסף
ולנהל מו"מ עם עוסקים בתחום ,בהתאם לנהלים.
מחליטים :הואיל ולמרות הפרסום של המכרז במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) (48/2014לא הוגשה כל הצעה למכרז ,והואיל והועדה
נכחה שבנסיבות העניין עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת ,להמליץ למועצת העירייה על פטור ממכרז נוסף ולנהל מו"מ עם עוסקים
בתחום ,וזאת בהתאם לסעיף ) 22ח'( ,תקנות העיריות )מכרזים( ה'תשמ"ח ).(1987

ד.

מכרז  – 106/2014הנפה שינוע והצבה של קראוונים  -החלטה;
מעטפות המכרז נפתחו בישיבתה הקודמת של הועדה ונמצאו שתי הצעות :ס .עובדיה ,י.א .גואטה.
בבדיקת ההצעות באגף התקציבים של העירייה חסרו בהצעת ס .עובדיה אסמכתאות על בעלות של  15משאיות הובלה ו 15-מנופים מסוג
טעינה עצמית ,תצהיר כי המציע ,או בעלי המניות לא הורשעו בפס"ד חלוט בעבירה פלילית ,רישיון תקף לניהול עסק ,תצלום של תעודת
קצין בטיחות רכב ואסמכתא על ניסיון למציע של חמש שנים במתן שירותי הנפה ,שינוע והצבה של קראוונים.
בהצעת י.א .גואטה לא התקבל רישיון תקף לניהול עסק עפ"י חוקי הרישוי.
מחליטים :הואיל ולשני המציעים חסרו מסמכים ,שהינם בתנאי הסף של המכרז ,לפסול את שתי ההצעות.

ה.

מכרז  – 108/2014מכירת רכב מיצובישי הנטר  – 2008החלטה.
מעטפות המכרז נפתחו בישיבתה הקודמת של הועדה ונמצאו שתי הצעות :יוסף תנים  ,עמר שי .

מחליטים :לקבל את ההצעה היקרה יותר ,של יוסף תנים ,בסכום של .₪ 37,950

