פרטי כל ועדת מכרזים מס' 12
מיום שני ,ב' באלול ה'תשע"ט ()2/9/19
השתתפו:
הרב רפאל אליהו גרינבאום ,יו"ר 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;
רפי דובלין ,סגן מנהל אגף החינוך;
גדליה ליכטיג ,חשב אגף ל.א.ה.
רישום הפרטי כל :חיה לוין ,מנהלת מחלקת ועדות עירוניות ,תאום ובקרה.
על סדר-היום:
א.
ב.
ג.
ד.

מכרז  -116/19אספקת ארוחות צהרים במוסדות חינוך-פתיחה;
מכרז  -119/19מתן שירותים להנפה ,שינוע והצבה של קרוואנים ממקום
למקום בתחום שיפוט ב"ב-פתיחה;
מכרז  -117/19מסגרת למתן תגבור לימודי או שיעורי עזר באנגלית-החלטה;
מכרז  -123/19אספקת מתקני משחק מתנפחים והצבתם במוס"ח ובאתרים
עירוניים-החלטה.

ישיבת הועדה נקבעה לשעה  3:30אחה"צ ,החלק של החלטות החל בשעה 3:45
אחה"צ ,דהיינו רבע שעה לאחר השעה שנקבעה ,ומשום כך הקוורום חוקי.
א .מכרז  -116/19אספקת ארוחות צהרים במוסדות חינוך-פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( ,)56/2019בעיתון "גלובס" בימים
חמישי ושישי ,כ"ט בתמוז –א' באב ה'תשע"ט ( .)1-2/8/19ובעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,כ"ט בתמוז ה'תשע"ט (.)1/8/19
המעטפות נפתחו ע"י יו"ר הועדה ,בנוכחות המשתתפים.

שם המציע

סכום

ערבות

הדר הפודים

 ₪ 13.45למנה .לא כולל
מע"מ.

ערבות בנקאית ,בנק
לאומי בסכום של 10,000
 ₪עד לתאריך 3.11.19

גורמה ארוחות

 ₪ 13.59למנה .לא כולל
מע"מ.

ערבות בנקאית ,בנק
פאג"י בסכום של 10,000
 ₪עד לתאריך 3.11.19

טעמית פניני השף

 ₪ 11.72למנה .לא כולל
מע"מ.

ערבות בנקאית ,בנק
מזרחי טפחות בסכום של
 ₪ 10,000עד לתאריך
3.11.19

אומדן העירייה

 15ש"ח

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של
העירייה.
ב .מכרז  -119/19מתן שירותים להנפה ,שינוע והצבה של קרוואנים ממקום
למקום בתחום שיפוט ב"ב-פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( ,)53/2019בעיתון "גלובס" בימים
חמישי ושישי ,ט"ו-ט"ז בתמוז ה'תשע"ט ( ,)18-19/7/19ובעיתון "כלכליסט" ,ביום
חמישי ,ט"ו בתמוז ה'תשע"ט (.)18/7/19
המעטפות נפתחו ע"י יו"ר הועדה ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

סכום

ערבות

י.א .גואטה

3%

ערבות בנקאית ,בנק
דיסקונט ,בסכום של
 ₪ 50,000עד לתאריך
3.11.19

אומדן העירייה

5%

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של
העירייה.

ג .מכרז  -117/19מסגרת למתן תגבור לימודי או שיעורי עזר באנגלית-החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  11של הועדה ונמצאו  2הצעות :הדר גיל; ברליץ.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים.
בבדיקה נמצא כי ,ההצעות הוגשו כדין .חב' הדר גיל ;₪ 145-חב' ברליץ.₪ 270-
רפי דובלין :יש ניסיון טוב עם הדר גיל והם מצוינים ,התלמידים מתקדמים.
מחליטים :לקבל את חב' הדר גיל שהינה ההצעה הזולה ביותר ,ובהתאם להמלצה
של אגף החינוך.
ד .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.
מחליטים :נדחה לדיון נוסף לישיבה הבאה.
מיזוג אויר :חב' אריקור מיזוג אוויר שלחה מכתב לגבי החלטת הועדה לביטול המכרז
ופרסום מכרז חדש הועדה אישרה פעם נוספת את ביטול המכרז מכיוון שמכתב
ההבהרות בטעות לא נשלח לכל החברות נשארה הצעת יחיד שהינה גבוהה מהותית
מהתשלומים שהעירייה משלמת כיום לאותם שירותים וגם לגבי שאר המגישים.

