פרטי כל ועדת מכרזים מס' 13
מיום שני ,כ"ג באלול ה'תשע"ט ()23/9/19
השתתפו:
הרב רפאל אליהו גרינבאום ,יו"ר הועדה;
הרב יהושע מנדל ,סגן רה"ע ,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 מוטי בר לב;
אינג' אלכס בליאצקי ,מהנדס אגף תשתיות ופיתוח;
תמם יוסף ,חברת ירדן תמם;
אברהם גורביץ ,חשמל ז'בוטינסקי;
דרור  ,חב' אופק צילומי אויר;
אור כוכבא ,לגעת במרחב בע"מ.
רישום הפרטי כל :חיה לוין ,מנהלת מחלקת ועדות עירוניות ,תאום ובקרה.
על סדר-היום:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.

מכרז  -1/19אספקה והתקנה של מתקני מים-פתיחה;
מכרז  -100/19מתן שירותי סקר חריגות בניה באמצעות תצלום אויר-פתיחה;
מכרז  -103/19מתן שירותי אחזקת מערכות תאורת רחובות וגנים-פתיחה;
מכרז  -129/19ביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של מערכות ניקוז ותיעול
בתחום העיר בני ברק  -פתיחה;
מכרז  -116/19אספקת ארוחות צהרים במוסדות חינוך-החלטה;
מכרז  -119/19מתן שירותים להנפה ,שינוע והצבה של קרוואנים ממקום
למקום בתחום שיפוט בני ברק-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  -1/19אספקה והתקנה של מתקני מים-פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( ,)58/2019בעיתון "גלובס" בימים
חמישי ושישי ,ז' ,ח' באב ה'תשע"ט ( )8-9/8/19ובעיתון "כלכליסט" ביום חמישי ,ז'
באב ה'תשע"ט (.)8/9/19
המעטפות נפתחו ע"י יו"ר הועדה ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע
דגם

שטראוס מים בע"מ

א.א .מעיינות בע"מ

אמדן העירייה

מתקני מים מטוהרים
שולחני.

.₪ 1,200

.₪ 989

.₪ 1,250

קולרים עשויים
נירוסטה ,רצפתיים
ותלויים  2ברזים.

.₪ 1,670

.₪ 1,550

.₪ 1,599

קולרים עשויים
נירוסטה ,רצפתיים
ותלויים  3ברזים.

.₪ 4,800

.₪ 4,990

.₪ 5,099

אחזקה עבור מתקן מים .₪ 400

.₪ 449

.₪ 550

אחזקה של קולר אחד .₪ 350

.₪ 299

.₪ 550

אחזקה של קולר אחד .₪ 540

.₪ 449

.₪ 550

מטוהרים שלחני אחד
לשנה.
רצפתי  2ברזים לשנה.
רצפתי  3ברזים לשנה.
ערבות

ערבות בנקאית

ערבות בנקאית

בנק לאומי

בנק מרכנתיל דיסקונט

בסכום של .₪ 20,000

בסכום של .₪ 20,000

עד לתאריך 12.11.19

עד לתאריך 12.11.19

חברת א.א .מעיינות בע"מ הגישה את המכרז במעטפות עם הלוגו שלה.

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

ב .מכרז  -100/19מתן שירותי סקר חריגות בניה באמצעות תצלום אויר-
פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( ,)9/2019בעיתון "גלובס" בימים
חמישי ושישי ,כ"ה ,כ"ו בשבט ה'תשע"ט ( ,)31/1-1/2/19ובעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,כ"ה בשבט ה'תשע"ט (.)31/1/19
המעטפות נפתחו ע"י יו"ר הועדה ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע
אופק צילומי אויר

אומדן העירייה

לגעת במרחב

.₪ 50,000

.₪ 25,000

צמוד קרקע

.₪ 280

.₪ 4,000

.₪ 150

בניה רבוע

.₪ 420

.₪ 700

.₪ 130

מסחרי

.₪ 420

.₪ 950

.₪ 150

חוו"ד לבית משפט

.₪ 550

.₪ 1,250

.₪ 450

ערבות

ערבות בנקאית

ערבות בנקאית

בנק הפועלים

בנק איגוד לישראל

בסכום של .₪ 1,500

בסכום של .₪ 15,000

עד לתאריך 12.12.19

עד לתאריך 12.12.19

עלות צילום כלל אויר .₪ 1,500

מחליטים :להעביר את ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של
העירייה.
ג .מכרז  -103/19מתן שירותי אחזקת מערכות תאורת רחובות וגנים-פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( ,)63/2019בעיתון "גלובס" בימים
שני ושלישי ,כ"ה ,כ"ו באב ה'תשע"ט ( ,)26-27/8/19ובעיתון "כלכליסט" ביום שני,
כ"ה באב ה'תשע"ט (.)26/8/19
המעטפות נפתחו ע"י יו"ר הועדה ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

סכום אחזקה חודשית

ערבות

חשמל ז'בוטינסקי

.₪ 78,885

ערבות בנקאית
בנק איגוד לישראל
בסכום של ₪ 50,000
עד לתאריך 2.12.19

מנוליד
בע"מ

חרות

מערכות .₪ 89,000

ערבות בנקאית
בנק הבינלאומי
בסכום של ₪ 50,000
עד לתאריך 2.12.19

ב.ג .חשמל בע"מ

.₪ 90,000

אומדן העירייה

.₪ 90,000

ערבות בנקאית
בנק הבינלאומי
בסכום של ₪ 50,000
עד לתאריך 2.12.19

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של
העירייה.
ד .מכרז  -129/19ביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של מערכות ניקוז ותיעול
בתחום העיר בני ברק – פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( ,)63/2019בעיתון "גלובס" בימים
שני ושלישי ,כ"ה ,כ"ו באב ה'תשע"ט ( ,)26-27/8/19ובעיתון "כלכליסט" ,ביום שני,
כ"ה באב ה'תשע"ט (.)26/8/19
המעטפות נפתחו ע"י יו"ר הועדה ,בנוכחות המשתתפים.
הנחה

שם המציע

תמם יוסף עבודות צנרת 43.8%
בע"מ

ערבות
ערבות בנקאית
בנק מזרחי טפחות
בסכום של ₪ 20,000
עד לתאריך 23.12.19

א.ר.א.ג.
בע"מ

בינוי

ופיתוח 40.09%

ערבות בנקאית
בנק דיסקונט
בסכום של ₪ 20,000
עד לתאריך 23.12.19

אומדן העירייה:

0%

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של
העירייה.
ה .מכרז  -116/19אספקת ארוחות צהרים במוסדות חינוך-החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  12של הועדה ונמצאו  3הצעות" :הדר הפודים"" ,גורמה
ארוחות"" ,טעמית פניני השף".
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים.
מאיר שטיינרייך :בבדיקה נמצא כי ,ההצעות הוגשו כנדרש.
הרב משה שלום מלאכי :אני לא מכיר שום חברה רק ידוע לי שיש הרבה תלונות על
חב' טעמית ,וכיון שמדובר בילדי חינוך מיוחד לתת להם אוכל לא איכותי זה לא הוגן.
עו"ד בר לב :מציע לבדוק עם מוסדות חינוך על איכות המזון של החברות ולקרוא
לחב' לשימוע.
מחליטים :ההחלטה תדחה לישיבה הבאה ותעשה בדיקה טלפונית עם הממליצים
ו .מכרז  -119/19מתן שירותים להנפה ,שינוע והצבה של קרוואנים ממקום
למקום בתחום שיפוט בני ברק-החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  12של הועדה ונמצאה הצעה אחת :י.א .גואטה.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברה ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים.
בבדיקה נמצא כי ,ההצעה הוגשה כנדרש.
מחליטים :לקבל את ההצעה של י.א .גואטה.
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.
עו"ד בר לב :בבדיקה נמצא כי ,חב' מימד אחר הפקות הגישה את הצעת המציע לא
בהתאם לדרישות המכרז ולא ניתן לבחון את הצעתה ובנוסף משך זמן הפעילות
עפ"י המכרז נדרש המציע ל 8-שעות פעילות והם הגישו הצעתם ל 4-שעות ויש
לראות בכך הסתייגות.

מחליטים :לקבל את ההמלצה של היועץ המשפטי לפסול את הצעת חב' מימד אחר
הפקות ולקבל את ההצעה של חב' חיים כרמל אירועים והפקות בע"מ שיש לעירייה
נסיון טוב עם החברה.

