בס"ד

פרטי כל ועדת מכרזים מס' 17
מיום שלישי ,ז' בחשון ה'תש"פ ()5/11/19
השתתפו:
הרב רפאל אליהו גרינבאום ,יו"ר הועדה;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע ,חבר הועדה;
הרב מיכאל קקון ,חבר הועדה;
הרב שמחה שטיצברג ,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;
עו"ד עומר אליהו ,משרד עו"ד בר לב;
אינג' שמואל כהן צדק ,מהנדס אגף החינוך;
אינג' אלכס בליאצקי ,מהנדס אגף תשתיות ופיתוח;
גדעון רוט ,מנהל אגף לוגיסטיקה;
גדליה ליכטיג ,חשב אגף ל.א.ה;
קרסטינה אמר ,סמנכ"לית חב' דלרזיס גריי פלוס.
רישום הפרטי כל :חיה לוין ,מנהלת מחלקת ועדות עירוניות ,תאום ובקרה.
על סדר-היום:
א .מכרז  -1/19אספקה והתקנה של מתקני מים -החלטה;
ב .מכרז -130/19מכרז לבניית  16כיתות לימוד ,בית ספר בי"ע מרכז כולל
עבודות פיתוח תשתיות וחוץ-החלטה;
ג .מכרז  -128/19ביצוע עבודות בנייה ושיפוץ ו/או תוספות למבני העירייה-
שימוע והחלטה.

בס"ד

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  -1/19אספקה והתקנה של מתקני מים -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  13של הועדה ונמצאו  2הצעות :שטראוס מים בע"מ,
א.א .מעיינות בע"מ.
בהתאם להחלטת הועדה הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים.
מאיר שטיינרייך :בבדיקה נמצא כי שתי חברות הגישו הצעות למכרז זה ,ועמדו
בכל תנאי הסף.
גדליה ליכטיג :במתקן המים השולחני ההפרש בין החברות לרכישת המתקן הינו
 ₪ 211לטובת חב' א.א .מעיינות .בעוד שעלות אחזקה ל חמש שנים ההפרש בין
החברות הינו  ₪ 245לטובת חב' שטראוס מים.
בד"כ בבתי"ס רוכשים מכשירים ללא אחזקה .ולמשרדי הרשות רוכשים אחזקה
שנתית בד"כ עד חמש שנים.
הרב שמחה שטיצברג :אני מבקש לבדוק אלו מכשירים מתאימים גם לשימוש
בשבת ,כי יש מוסדות לימוד שפועלים בשבת.
מאיר שטיינרייך 2 :המכשירים המדוברים ,אין בהם התקן שבת .למקרה הצורך
נפנה לחברות שיש להם התקן שבת .אפשר לבדוק זאת לגבי רכש נוסף.
עו"ד יהודה ליבוביץ :התנאי הזה לא היה בתנאי המכרז ,ולכן יצטרכו לעשות מכרז
נוסף לזה.
גדעון רוט :צריך לקחת בחשבון שיש מכשירים של תמי  4שרוכשים אותם כולל
אחזקה .יש הפרש של  20%במתקני משרד.
מחליטים :לקבל את הצעות חב' שטראוס מים בע"מ וחב' א.א .מעיינות בע"מ,
ב .מכרז  -128/19ביצוע עבודות בנייה ושיפוץ ו/או תוספות למבני העירייה-
שימוע והחלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  15של הועדה ונמצאו  4הצעות :י.ע.ז .חברה לבניה
ולפיתוח; יש לי אור חברה לבנין בע"מ; דלרסיז גרי פלוס בע"מ; א.ר.א.ג .בינוי
ופיתוח בע"מ.

בס"ד

בהתאם להחלטת הועדה הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים.
בישיבתה מס'  16של הועדה הוחלט לזמן לשימוע את חב' דלרסיז גרי פלוס בע"מ
לישיבה זו.
אינג' שמואל כהן צדק :האם היתה לכם זכיינות במשכ"ל בעבר?
קרסיטנה אמר ,סמנכ"לית חב' דלרסיז גרי פלוס בע"מ :לפני הרבה שנים.
אינג' שמואל כהן צדק :כמה שנים החברה קיימת?
קרסיטנה אמר :משנת .1995
אינג' שמואל כהן צדק :למה הפסקתם לעבוד עם המשכ"ל?
קרסיטנה אמר :התנאים לא התאימו לנו.
אינג' שמואל כהן צדק :אתם בניתם את הגן ברחוב הגר"א?
קרסיטנה אמר :לא.
אינג' שמואל כהן צדק :באלו ערים אתם עובדים?
קרסיטנה אמר :רעננה ,ראש העין ומועצת הוד השרון.
אינג' שמואל כהן צדק :נתתם הנחה של  18%והנחה שקבענו זה  10%לשיפוצים
ו 5%לבניה ,אז אתם מודעים לזה שמדובר ב 28%-או  23%הנחה בהתאם לסוג
העבודה.
קרסיטנה אמר :כן וזה המחיר שאנו מקבלים ברשויות הנוספות שאנו עובדים
איתם.
מאיר שטיינרייך :חב' י.ע.ז .חברה לבניה ופיתוח בע"מ יש נגדה כתב אישום ואחד
מתנאי המכרז הוא שאין כתב אישום נגד החברה.
הרב רפאל אליהו גרינבוים :מי בעד?
כולם בעד.
מחליטים :לקבל את  3חב' הצעות יש לי אור חברה לבניין בע"מ ,דלרסיז גרי פלוס
בע"מ וא.ר.א.ג .בינוי ופיתוח בע"מ.

בס"ד

ג .מכרז -130/19מכרז לבניית  16כיתות לימוד ,בית ספר בי"ע מרכז כולל
עבודות פיתוח תשתיות וחוץ-החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  16של הועדה ונמצאה הצעת אחת :סמ-גד בניה ויזום
בע"מ.
בהתאם להחלטת הועדה הועברה ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים
של העירייה.
בבדיקה נמצא כי ,למכרז הוגשה הצעה אחת ,הצעה של חב' סמ-גד בניה וייזום.
הרב רפאל אליהו גרינבוים ,יו"ר הועדה :מי בעד?
כולם בעד.
מחליטים :לקבל את הצעת חב' סמ-גד בניה וייזום בע"מ.

