1
בס"ד

פרטי כל של ישיבה מס'  55של ועדת המכרזים,
מיום חמישי ,י"א באב ה'תשע"ז ()3,8,17
השתתפו:
הרב שמחה שציטברג ,חבר הנהלת העירייה -יו"ר הועדה;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע -חבר הועדה;
הרב מנחם מנדל אייזנברג ,סגן רה"ע -חבר הועדה;
הרב מיכאל קקון ,חבר הנהלת העירייה -חבר הועדה;
הרב פרץ אברמוביץ ,חבר מועצת העירייה -חבר הועדה.

נכחו:
יהודה ליבוביץ ,עו"ד -היועה"מ של העירייה;
מר מאיר שטיינריך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים;
אייל אפרתי-יועץ מעליות;
ארז מאיה -חב' ארזים;
גב' אסתר שובע ,רכזת מועודני קשישים ,האגף לשירותים חברתיים.
רישום הפרטי כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.

על סדר היום:
א .מכרז  –105/17עבודות גיזום ותחזוקה שוטפת של עצים המצויים בגינות
ציבוריות ,איי תנועה ומדרכות בתחום שיפוט העיר בני-ברק – פתיחה;
ב .מכרז  -114/17אספקת ארוחות חמות למועדונים ,לאזרחים וותיקים –
פתיחה;
ג .מכרז  –117/17מכרז להפעלת מועדוניות שיקומיות לילדי "גן שי" בעלי
מוגבלויות פיזיות מורכבות בגילאי  6-3מהמגזר החרדי – פתיחה;
ד .מכרז  – 112/17מכרז מסגרת לאספקה והתקנת מעליות עבור עיריית בני
ברק – החלטה.
א .מכרז  -105/17עבודות גיזום ותחזוקה שוטפת של עצים המצויים בגינות
ציבוריות ,איי תנועה ומדרכות בתחום שיפוט העיר בני-ברק – פתיחה.
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המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )46/2017בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,ה' בתמוז ה'תשע"ז ( ,)29,6,17ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,ו' בתמוז
ה'תשע"ז ( ,)30,6,17ובמסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )51/2017בעיתון
"כלכליסט" ביום שני ,כ"ג בתמוז ה'תשע"ז ( )17,7,17ובעיתון "גלובס" ביום שלישי,
כ"ד בתמוז ה'תשע"ז (.)18,7,17
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע
א" .ארזים מוקה"
בע"מ ,כפר
אוריה .20

הסכום

ערבות

הנחה .33.6%

בנק מזרחי טפחות,

מחירון נספח ב'-
הנחה .27,8%

סניף ריב"ל,
ע"ס  50,000שקלים,
בתוקף עד ליום רביעי,
י"ב בחשוון ה'תשע"ח
(.)1,11,17

ב" .אמיר
החוטבים"
בע"מ ,רח' אחד
העם  ,33אזור.

גיזום 17% -הנחה.

בל"ל,

מחירון נספח ב'  17%-סניף אזור,
הנחה.
ע"ס  50,000שקלים,
בתוקף עד ליום רביעי,
י"ב בחשוון ה'תשע"ח
(.)1,11,17

ג" .אופק גיזום"
בע"מ ,רח' בארי
 ,16גני תקוה

גיזום  6.9%-הנחה

בנק אוצר החייל,

מחירון נספח ב'-
הנחה .6.9%

סניף פתח תקוה,
ע"ס  50,000שקלים,
בתוקף עד ליום רביעי,
י"ב בחשוון ה'תשע"ח
(.)1,11,17

ד .אמדן העירייה

גיזום 5% -הנחה
מחירון נספח ב'-
 8.5%הנחה.
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מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים ,במח' חזות העיר
שבאגף תשתיות ופיתוח ובמח' המשפטית של העירייה.
ב .מכרז  -114/17אספקת ארוחות חמות למועדונים לאזרחים ותיקים -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )52/2017בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,כ"ו בתמוז ה'תשע"ז ( ,)20,7,17ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,כ"ז בתמוז
ה'תשע"ז (.)21,7,17
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

הסכום

ערבות

מנה למועדונים25 -
שקלים.

בנק הפועלים,

א" .גורמה ארוחות"
בע"מ ,רח'
מפעלות  ,18אזור
התעשיה עטרות,
ירושלים.

מנה לבתים 28 -שקלים.

ב .אמדן העירייה

מנה למועדונים17 -
שקלים.

סניף גבעת שאול,
ירושלים,
ע"ס  10,000שקלים,
בתוקף עד ליום רביעי,
י"ב בחשוון ה'תשע"ח
(.)1,11,17

מנה לבתים19.5 -
שקלים.

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים ,במח' מועדוני קשישים
שבאגף לשירותים חברתיים ובמח' המשפטית של העירייה.
ג .מכרז  -117/17מכרז להפעלת מועדוניות שיקומיות לילדי "גן שי" בעלי
מוגבלויות פיזיות מורכבות בגילאי  6-3מהמגזר החרדי –פתיחה.
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

ערבות

מסגרת "שמעיה",

בנק פועלי אגודת ישראל ,

ת.ד,339 .

שלוחת רימונים,
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בני ברק.

בני ברק,
ע"ס  10,000שקלים,
בתוקף עד ליום רביעי ,י"ב בחשוון
ה'תשע"ח (.)1,11,17

מחליטים :להעביר לבדיקה באגפי חוזים ומכרזים ושירותים חברתיים ובמח'
המשפטית של העירייה.
ישיבת הועדה זומנה לשעה  2,30בצהרים ,וההחלטה היא לאחר השעה  3בצהריים,
כך שעברה למעלה ממחצית השעה לאחר השעה שנקבעה ,ומשום כך הקוורום חוקי.
ד .מכרז  -112/17מכרז מסגרת לאספקת ולהתקנת מעליות עבור עיריית בני
ברק -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  54של הועדה ונמצאה הצעה אחת "נעמן מעליות"
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברה ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים
ובמח' המשפטית של העירייה.
לאחר בדיקה נמצא ,כי המציעה הגישה את כל המסמכים כנדרש ועמדה בכל תנאי
המכרז.
אייל אפרתי ,יועץ מעליות :החברה עבדה עם העירייה עד לפני כשנתיים ,עד לסיום
החוזה עימה ,ועבודתה טובה מאוד .ממליץ לקבל את הצעתה.
מחליטים :הואיל וחב' "נעמן מעליות" עבדה עם העירייה בעבר ,לשביעות רצון
המלאה ,והואיל והיא עמדה בכל תנאי המכרז ,ומאחר והצעתה גבוהה מאמדן
העירייה באחוזים בודדים בלבד ,לקבל את הצעתה ,למרות היותה הצעת יחיד ,וזאת
בשל הנימוקים שפורטו.

