פרטי-כל ועדת מכרזים מס' 11
מיום שני ,ד' באב ה'תשע"ט ()5/8/19
השתתפו:
הרב רפאל אליהו גרינבאום חבר מועצה-יו"ר הועדה;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע;
הרב מיכאל קקון ,חבר הנהלה;
הרב יהודה גוטסמן ,חבר מועצה.

נכחו:
עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועה"מ של העירייה;
מאיר שטיינרייך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים;
רו"ח משה גרנטשטיין ,סגן מנהל אגף חוזים ומכרזים;
רפי דובלין ,סגן מנהל אגף החינוך;
שלמה רודן ,יועץ רמזורים.
רישום הפרטי כל :חיה לוין ,מנהלת מחלקת ועדות עירוניות ,תאום ובקרה.
על סדר-היום:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

מכרז  -117/19מסגרת למתן תגבור לימודי או שיעורי עזר באנגלית-פתיחה;
מכרז -100/19התקנה ,אחזקה ושינויים במערכות תמרורים מוארים ג'7-
ופנסים מהבהבים ה'-8-החלטה;
מכרז  -113/19מכרז לבניית  15גני ילדים כולל עבודות פיתוח ותשתיות חוץ
ברח' חי טייב ,בני ברק-החלטה;
מכרז  -115/19אחזקה של משאבות חום במקוואות העירוניות-החלטה;
מכרז  -121/19אחזקה ותיקוני מזגנים במשרדי הרשות ,במקוואות העירוניות
ואופציה במוס"ח-החלטה;
מכרז  -122/19מתן שירותי העתקות אור עבור העירייה-החלטה;
מכרז  -123/19אספקת מתקני משחק מתנפחים והצבתם במוס"ח ובאתרים
עירוניים-החלטה.

ישיבת הועדה נקבעה לשעה  3:30אחה"צ .החלק של ההחלטות החל בשעה 3:45
אחה"צ ,דהיינו רבע שעה לאחר השעה שנקבעה ,ומשום כך הקוורום חוקי.

א .מכרז  -117/19מסגרת למתן תגבור לימודי או שיעורי עזר באנגלית-פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת השלטון המקומי ( ,)50/2019בעיתון "גלובס" בימים שני,
שלישי ,ה'-ו' תמוז ה'תשע"ט ( ,)8.9/7/19ובעיתון "כלכליסט" ביום שני ,ה' בתמוז
ה'תשע"ט (.)8/7/19
המעטפות נפתחו ע"י יו"ר הועדה ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע
שם :הדר גיל
ערבות :בנקאית
בנק :מזרחי טפחות
על סך 10,000 :ש"ח
עד לתאריך3.11.19 :
שם :ברליץ
ערבות :בנקאית
בנק :מזרחי טפחות
על סך 10,000 :ש"ח
עד לתאריך3.11.19 :
אומדן העירייה

מחיר לשעה
 +₪ 145מע"מ

+ ₪ 270מע"מ

 +₪ 145מע"מ

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של
העירייה.
ב .מכרז -100/19התקנה ,אחזקה ושינויים במערכות תמרורים מוארים ג'7-
ופנסים מהבהבים ה'-8-החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  10של הועדה ונמצאו  2הצעות :חב' אריאל וימאזור; חב'
אי .פי .אי .חשמל ובקרה.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים.
מאיר שטיינרייך :בבדיקה נמצא כי 2 ,החברות עמדו בכל תנאי הסף .חב' אי .פי .אי.
חשמל ובקרה הינה ההצעה הזולה ביותר.
מחליטים :לקבל את הצעת חב' אי .פי .אי .שהינה הזולה ביותר.
ג .מכרז  -113/19מכרז לבניית  15גני ילדים כולל עבודות פיתוח ותשתיות חוץ
ברח' חי טייב ,בני ברק-החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  10של הועדה ונמצאו  3הצעות :אחים עמאר; י.ר.א.מ.
( )2009קבלנות בע"מ; יש לי אור חברה לבנין בע"מ.

בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים.
מאיר שטיינרייך :בבדיקה נמצא כי ,נשלחה בקשה להשלמת מסמכים 2 ,חברות
השלימו .חב' יש לי אור חברה לבנין בע"מ לא השלימה את הפרטים כנדרש .והינה
ההצעה היקרה ביותר.
חב' אחים עמאר ביצעו עבודות בינוי ב 3-מוסדות חינוך :נדבורנא ,צייטלין ומצליח,
לשביעות רצון של אגף תשתיות ופיתוח .והינה ההצעה הזולה ביותר.
מחליטים :לקבל את הצעת חב' אחים עמאר שהינה הזולה ביותר.
ד .מכרז  -115/19אחזקה של משאבות חום במקוואות העירוניות-החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  10של הועדה ונמצאו  2הצעות :צידון וגדיר מערכות
בע"מ.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים.
הרב רפאל אליהו גרינבאום -יו"ר הועדה :בבדיקה נמצא כי ,חב' גדיר מערכות בע"מ
הגישה את כל מסמכי המכרז כנדרש .העירייה עובדת איתם ומרוצה מהם.
מחליטים :לקבל את הצעת חב' גדיר מערכות בע"מ.
ה .מכרז  -121/19אחזקה ותיקוני מזגנים במשרדי הרשות ,במקוואות העירוניות
ואופציה במוס"ח-החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  10של הועדה ונמצאו  4הצעות :ש.א .מערכות מיזוג
בע"מ; אמיר מיזוג אויר; צידון שירותי הסקה ומערכות סולריות בע"מ; אריה לוי-
אריקור בע"מ.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים.
מאיר שטיינרייך :בבדיקה נמצא כי ,רק חברה אחת הגישה את הצעת המציע כנדרש,
לחב' אמיר נשלח מכתב הבהרות לכתובת מייל לא תקינה ולכן לא הגישה הצעת מציע
נכונה ההצעה הכשרה היחידה הינה בעלות  ₪ 780לשנה שזה כמעט פי  3ממה
שהעירייה משלמת היום.
מחליטים :לפסול את המכרז עקב אי שליחת מכתבי הבהרה כנדרש וההצעה
הגבוהה שהינה הצעת יחיד ולצאת למכרז חדש.

ו .מכרז  -122/19מתן שירותי העתקות אור עבור העירייה-החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  10של הועדה ונמצאו  6הצעות :ד .ו .יעדים בע"מ; קבוצת
העתקות בע"מ; אי פרינט צילומים והעתקות בע"מ; דף אור העתקות; רובין ר.י.ד.
בע"מ; ה .י .העתקות ישראל בע"מ.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים.
בבדיקה נמצא כי 6 ,ההצעות הגישו את כל מסמכי המכרז כנדרש .הצעת רובין ר.י.ד.
בע"מ הינה הזולה ביותר.
חיה לוין :ממליצה על חב' רובין ר.י.ד .בע"מ .הם נותנים שירות מעולה.
מחליטים :לקבל את הצעת חב' רובין ר.י.ד .בע"מ שהינה הזולה ביותר.
ז .מכרז  -123/19אספקת מתקני משחק מתנפחים והצבתם במוס"ח ובאתרים
עירוניים-החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  10של הועדה ונמצאו  2הצעות :חב' חיים כרמל אירועים
והפקות בע"מ; חב' צ'רבין קרן וחנה-מימד אחר הפקות בע"מ.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים.
מאיר שטיינרייך :החברות התבקשו להשלים מסמכים ועדיין לא השלימו
מחליטים :כיון שלא הושלמו המסמכים כנדרש ,החלטה תהיה בישיבה הבאה.

