בס"ד

פרטי כל ועדת מכרזים מס' 14
מיום חמישי ,כ"ג באלול ה'תשע"ט ()23/9/19
השתתפו:
הרב רפאל אליהו גרינבאום ,יו"ר הועדה;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע ,חבר הועדה;
הרב שמואל יהודה גוטסמן ,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;
אהרון מחלוף ,מנהל מחלקת חשמל;
אינג' אלכס בליאצקי ,מהנדס אגף תשתיות ופיתוח;
גדליה ליכטיג ,חשב אגף ל.א.ה;
אלי ליבמן ,אגף לוגיסטיקה.
רישום הפרטי כל :חיה לוין ,מנהלת מחלקת ועדות עירוניות ,תאום ובקרה.
על סדר-היום:
א .מכרז  -103/19מתן שירותי אחזקת מערכות תאורת רחובות וגנים-החלטה;
ב .מכרז  -129/19ביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של מערכות ניקוז ותיעול
בתחום העיר בני ברק – החלטה.
ישיבת הועדה נקבעה לשעה  12:00בצהריים ,החלק של החלטות החל בשעה 12:15
בצהריים ,דהיינו רבע שעה לאחר השעה שנקבעה ,ומשום כך הקוורום חוקי.
א .מכרז  -103/19מתן שירותי אחזקת מערכות תאורת רחובות וגנים-החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  13של הועדה ונמצאו  3הצעות :חשמל ז'בוטינסקי,
מנוליד חרות מערכות בע"מ ,ב.ג .חשמל בע"מ.
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בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים
ומכרזים.
מאיר שטיינרייך :בבדיקה נמצא כי ,חב' חשמל ז'בוטינסקי וחב' מנוליד עמדו בכל
הדרישות .חב' ב.ג .חשמל לא עבדה עם רשויות באחזקה שוטפת של מאור רחובות.
חב' חשמל ז'בוטינסקי ,העירייה עובדת איתם עשרות שנים ומאוד מרוצים מהם.
הרב משה שלום מלאכי :יש  2היבטים חמורים מאוד בהעסקה של חשמל
ז'בוטינסקי .יש בידינו אמצעים שחשמל ז'בוטינסקי נתן שירותים לעירייה בזמן
שהוא ביצע עבודות ליהדות התורה שסימנה ג' .גם בתשלום זה ניגוד עניינים ובלי
תשלום זה חמור מאוד .הוכח שהוא משתמש בקשרים שלו לדברים שאני מתנגד
לכך בתוקף.
הרב מאיר שטיינרייך :לא ראיתי תנאי שלחברה אסור לעבוד עם מפלגות אחרות
שהוא נותן שירותים לעירייה.
הרב מנחם שפירא :אני שומע מדברי הרב מלאכי דברי פופוליטי.
הרב משה שלום מלאכי :יש ניגוד עניינים של סגן יו"ר אגודת ישראל.
הרב מנחם שפירא :ועדת מכרזים היא ועדה מקצועית ואבוי שאנשים מנסים לדרדר
אותה למקומות לא נכונים.
הרב משה שלום מלאכי :הועדה צריכה להיות מקצועית ומכניסים פוליטיקה בכח.
ולכן צריך להתנגד לזה.
הרב רפאל אליהו גרינבאום :חשמל ז'בוטינסקי הזול ביותר ולכן הם הזוכים.
ההצעה זולה יותר מאמדן העירייה.
מחליטים :לקבל את הצעת חב' חשמל ז'בוטינסקי להוציא את הרב משה שלום
מלאכי שהתנגד.

ב .מכרז  -129/19ביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של מערכות ניקוז ותיעול
בתחום העיר בני ברק – החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  13של הועדה ונמצאו  2הצעות :תמם יוסף עבודות
צנרת בע"מ ,א.ר.א.ג .ופיתוח בע"מ.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים
ומכרזים.
מאיר שטיינרייך :בבדיקה נמצא כי ,חב' תמם יוסף וחב' א.ר.א.ג ופיתוח בע"מ
הגישו את כל המסמכים כנדרש.
חב' יוסף תמם הצעה זולה יותר.
חב' א.ר.א.ג פיתוח עבדה בתחזוקת ניקוז עם העירייה.
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אלכס בליאצקי :לאחר התייעצות עם חנוך זיידמן הוחלט לתת את המכרז ל2-
החברות .אנחנו מכירים את  2החברות .ממליצים לחלק את העבודה בין שתיהם.
מחליטים :במקום הראשון הזוכה יוסף תמם וכשיר מספר שניים חב' א.ר.א.ג
פיתוח בע"מ רק במידה וחברת תמם לא תבצע את העבודה.
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