פרטי כל ועדת מכרזים מס' 31
מיום חמישי ,כ"ה בחשון ה'תשפ"א ()12/11/20
השתתפו:
הרב רפאל אליהו גרינבאום ,יו"ר הועדה;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע ,חבר הועדה;
הרב עו"ד נתן בצלאל ,חבר הועדה;
הרב משה שלום מלאכי ,חבר הועדה;

נכחו:
עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועה"מ של העירייה;
מאיר שטיינרייך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים;
רו"ח משה גרנטשטיין ,סגן מנהל אגף חוזים ומכרזים;
מנדי סגל ,מנהל מח' מקווואות;
שמעון קשש ,ס .מנהל אגף החינוך ומנהל תכנית לאומית ;360
חיה לוין ,ס .מנהל אגף דוברות.
על סדר-היום:
א.
ב.
ג.
ד.

מכרז  -119/20מתן שירותי הובלה ופינוי ציוד-החלטה;
מכרז  -127/20מכרז לבניית  8כיתות לימוד ו 3-קומות שלד ברחוב בן פתחיה
-8החלטה;
מכרז  -124/20אספקת חומרי חיטוי והתאמתם לבורות הטבילה ,וכן
שירותים נלווים כנדרש ,עבור המקוואות בשטח שיפוט העיר ב"ב-החלטה;
פטור ממכרז-אג"ח חברתי על בסיס הצלחה -החלטה.

ישיבת הועדה נקבעה לשעה  2:00בצהרים ,החלק של ההחלטות החל בשעה 2:15
בצהרים ,דהיינו רבע שעה לאחר השעה שנקבעה ומשום כך הקוורום חוקי.

א .מכרז  -119/20מתן שירותי הובלה ופינוי ציוד-החלטה.

המכרז נפתח בישיבה מס'  30של הועדה ונמצאו  2הצעות :ירוק הובלות בע"מ ואחים
יששכר שירותים והובלות ( )1994בע"מ.
ההצעות הועברו לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של העירייה
בבדיקה נמצא כי אחים יששכר שירותים והובלות ( )1994בע"מ ,לא רכשו את המכרז
ולכן ההצעה נפסלה.
מי בעד לקבל את ההצעה של ירוק הובלות?

מחליטים :הוחלט לקבל את הצעת ירוק הובלות בע"מ.
ב .מכרז  -127/20מכרז לבניית  8כיתות לימוד ו 3-קומות שלד ברחוב בן פתחיה
-8החלטה.
המכרז נפתח בישיבה מס'  30של הועדה ונמצאו  2הצעות :אחים עמאר ,בניה ,שיווק
והחזקות בע"מ וא.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"מ.
ההצעות הועברו לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של העירייה
בבדיקה נמצא כי חב' א.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"מ הינה ההצעה הזולה ביותר 6.18%
הנחה.

מחליטים :לקבל את הצעת א.ר.א.ג בינוי ופיתוח בע"מ
ג .מכרז  -124/20אספקת חומרי חיטוי והתאמתם לבורות הטבילה ,וכן
שירותים נלווים כנדרש ,עבור המקוואות בשטח שיפוט העיר ב"ב-החלטה.
המכרז נפתח בישיבה מס'  30של הועדה ונמצאה הצעת אחת וולף שירותי מעבדה
 1995בע"מ.
ההצעות הועברו לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של העירייה.
בבדיקה נמצא כי ישנה הצעה אחת שהעירייה עובדת איתם ומרוצה מהם ,חב' וולף
שירותי מעבדה  1995בע"מ.

מחליטים :לקבל את הצעת יחיד של חב' וולף שירותי מעבדה  1995בע"מ

ד .פטור ממכרז אג"ח חברתי על בסיס הצלחה-החלטה.
עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועה"מ של העירייה :יש שתי הוראות חוק רלוונטיות ,מכרזי
רשויות ומכרזי מדינה .לגבי ספק יחיד יש הקלה מסוימת במכרזי מדינה .הרבה
רשויות מאמצות את ההקלה במכרזי המדינה ,גם לרשויות .לטעמי ,גם עיריית בני
ברק רשאית לנהוג כך .במקרה הספציפי קיימת חו"ד ,על היות המציע ספק יחיד ואף
נעשה פרסום על הכונה לאשרו כספק יחיד .על יסוד המפורט לעייל ,אין סיבה שלא
להכריז כספק יחיד על חברת  social finance Israelולפטרה ממכרז ,והועדה צריכה
להחליט.

מחליטים :לקבל את חוו"ד היועה"מ ,להכריז על המציע כספק יחיד ,לפטרה ממכרז
ולקבל את הצעת חב' social finance Israel

______________

_________________

הרב אליהו גרינבאום

הרב אברהם רובינשטיין

יו"ר ועדת מכרזים

ראש העיר

