פרטי-כל של ישיבה מס'  18של ועדת המכרזים,
מיום שני ,כ"ב באייר ה'תשע"ה )(11,5,15
השתתפו :הרב שמחה שטיצברג -יו"ר; הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע; הרב מנחם מנדל אייזנברג ,סגן
רה"ע; הרב מיכאל קקון; הרב עו"ד נתן בצלאל.
נכחו :יהודה ליבוביץ ,עו"ד -היועה"מ; מאיר שטיינרייך ,סגן מנהל אגף תקציבים; אינג' שמואל כהן-
צדק ,מהנדס אגף החינוך; דוד שכטר ,מנהל המרכז להכוון תעסוקתי; מהנדס שמעון חן ,יועץ למבנים
יבילים; רו"ח שושנה גולדפינגר ,מבקרת העירייה; גב' שרה יוסף ,מרכז הכוון תעסוקתי.

רישום הפרטי-כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העיריה ודוברה.
על סדר-היום:
א .הצעה בנושא הפצת ממצאים על המכרזים לחברי הועדה;
ב –107/2015 .מתן אבחונים תעסוקתיים לחרדים עבור המרכז להכוון תעסוקתי – החלטה;
ג – 109/2015 .הפעלת מכינת לימודים וכן קורסים פרטניים לאוכלוסייה החרדית – החלטה.
ד – 108/2015 .מסגרת לאספקה ולהצבת מבנים יבילים – החלטה.
א .הצעה בנושא הפצת ממצאים לחברי הועדה:
הרב מיכאל קקון :לפני פתיחת ישיבת ועדת המכרזים מציע שחומר הממצאים של בדיקת הצעות מחיר
והמסמכים הנלווים למכרזים השונים יופץ בין חברי הועדה ,לפחות 24 ,שעות לפני התכנסות הישיבה,
וזאת כדי לאפשר לחברים להכיר את הנושאים ולהערך כראוי לדיונים בועדה לגביהם.
מחליטים :עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועה"מ של העירייה יגיש ,עד לישיבתה הקרובה של הועדה ,את חוות-
דעתו להצעה זו.
ב .מכרז  -107/2015מתן אבחונים תעסוקתיים לחרדים עבור המרכז להכוון תעסוקתי -החלטה.
המכרז נפתח בישיבה מס'  16של הועדה ונמצאו שלוש הצעות" :פילת"" ,תיל אינטרשיונל מערכות
מומחה"" ,אדם מילוא".

בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה במרכז להכוון תעסוקתי ובמח' המשפטית של
העירייה.
בבדיקת ההצעות המחיר והמסמכים נמצא ,כי "אדם מילוא" ו"תיל אינטרשיונל מערכות מומחה" צירפו
את כל מסמכי המכרז ,כנדרש .לעומת זאת ,בהצעת "פילת" לא צורף אישור שנדרש על ניסיון מוכח
בשנת  2010במתן אבחונים תעסוקתיים לחרדים )גברים ו-או נשים(.
הצעות המחיר עמדו על – פילת  25%אחוזי הנחה; "תיל אינטרשיונל מערכות מומחה 15% -הנחה; אדם
מילוא 11% -הנחה; אמדן העירייה.1% -
דוד שכטר :לשני המציעים "אדם מילוא" ו"תיל אינטרשיונל מערכות מומחה" יש ,בלא ספק ,יותר
ניסיון בתחום אבחונים תעסוקתיים לחרדים.
מאיר שטיינרייך :חב' "פילת" היתה היחידה שלא הגישה מסמך על ניסיון מוכח בשנת  2010במתן
אבחונים תעסוקתיים לחרדים .בד בבד ,היום נתקבל מכתב בתאריך של אתמול מגב' איילת רוט ,משנה
למנכ"ל "פילת" ,בו היא כותבת ,בתגובה לבקשת העירייה לקבלת אסמכתא ,בחתימת לקוח  ,על
אבחונים שבוצעו החל מ ,2010-כי פילת מקיימת אבחונים תעסוקתיים למגזר החרדי ועומדת בדרישות
המכרז לתקופה המבוקשת ) .(2014 -2010יחד עם זאת ,אין ל"פילת" שליטה על תחלופת אנשי קשר אצל
לקוחותיה מ ,2010-ולכן על שנה זו המציאה החברה הצהרת מנכ"ל כחלופה.
יהודה ליבוביץ :מציע לזמן לישיבת הועדה את חב' "פילת" לשימוע על ניסיונה בתחום אבחונים
תעסוקתיים לחרדים בשנת .2010
מחליטים :לזמן את נציגות חב' "פילת" לשימוע בועדה בנושא ניסיונה בתחום אבחונים תעסוקתיים
לחרדים בשנת .2010
ג .מכרז  -109/2015הפעלת מכינת לימודים וכן קורסים פרטניים לאוכלוסיה החרדית -החלטה.
המכרז נפתח בישיבה מס'  16של הועדה ונמצאו שלוש הצעות :עמותת תפוח ,המרכז החרדי להכשרה
מקצועית ,אוניברסיטת אריאל שומרון.
בהתאם להחלטת הועדה הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה במרכז להכוון תעסוקתי ובמח' המשפטית
של העירייה.
בממצאי הבדיקה נמצא:
עמותת תפוח -נספח ביטוחי מחוק בחלקו .אשר לאסמכתאות כי למציע וותק וניסיון מוכח של חמש
שנים  ,לפחות ,בכל נושא שהוא והגיש בגינו את הצעתו ,לרבות הדרכה והכשרה לציבור החרדי בתחומים
המפורטים במפרט תכנית הלימוד -מסמך ג' ו-או קורסים יחידניים בתחומי אנגלית ,מתמטיקה ומחשב-
לא צורפו כנדרש .לא התקבל גם עותק מתעודת ההתאגדות.

המרכז החרדי להכשרה מקצועית -נספח ביטוחי מחוק בחלקו.
אוניברסיטת אריאל שומרון -אסמכתאות כי למציע וותק וניסיון מוכח של חמש שנים  ,לפחות ,בכל
נושא שהוא והגיש בגינו את הצעתו ,לרבות הדרכה והכשרה לציבור החרדי
בתחומים המפורטים במפרט תכנית הלימוד מסמך ג' ו-או קורסים יחידניים בתחומי אנגלית,
מתמטיקה ומחשב -לא צורפו כנדרש.
הצעות המחיר -מרכז חרדי -סה"כ  ;₪ 61,150אוניברסיטת אריאל -סה"כ  ;₪ 62,580תפוח -הוגשה
הצעה של שימושי מחשב ,בהיקף של  80שעות בסכום של  ₪ 195לשעה.
הרב שמחה שטיצברג :מהממצאים שהוגשו מתברר שישנן בעיות עם כל שלושת המציעים שהחסירו
חומר בתחומים שונים.
מאיר שטיינרייך :המרכז החרדי הינו המציע הזול ביותר ולא חסרים לו כל מסמכים ,להוציא נספח
ביטוח מחוק בחלקו ,שניתן להסדירו.
יהודה ליבוביץ ,עו"ד :מציע להזמין את המרכז החרדי לשימוע בישיבת הועדה ולבדוק את השלמת
הביטוח שהוא יכול לבצעו לכשיזכה במכרז ,אם יזכה.
מחליטים :להזמין את המרכז החרדי לשימוע בישיבת הועדה בנושא השלמת הביטוח.
ד .מכרז  -108/2015מסגרת לאספקה ולהצבת מבנים יבילים -החלטה.
המכרז נפתח בישיבה מס'  16של הועדה ונמצאו שמונה הצעות :ארוסי מבנים ,הארגז תעשיות ,שמעון
את טיקו ,היחידה לאחזקה ,אחים סלטי הנדסה ,ישרא -מרין ,רחמים מזרחי ,ראיד חטיב.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף תשתיות ופיתוח ,באגף תקציבים
ובמח' המשפטית של העירייה.
בממצאים שהוגשו לועדה נמצא כי ארוסי מבנים ,הארגז תעשיות ,היחידה לאחזקה ,אחים סלטי
וישרא -מרין צירפו את כל מסמכי המכרז כנדרש.
בהצעת שמעון את טיקו לא התקבלו המסמכים על ניסיון מוכח באספקה ,הצבה וחיבור של ,לפחות,
עשרה מבנים יבילים ,וזאת במשך שנתיים שקדמו להגשת ההצעה למכרז זה ,אסמכתאות על כך שהיצרן
או משווק מורשה של מבנים יבילים ,בעל ניסיון מוכח של חמש שנים ,לפחות ,בייצור או באספקה של
מבנים יבילים עבור רשויות מקומיות ו-או משרדי ממשלה ו-או תאגידיהם; אישור רו"ח  /פקיד שומה
של ניהול ספרי מס הכנסה כחוק וכן אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ה'תשל"ו;1976 -
אישור תקף לניכוי מס במקור ,מסמכי השינויים וההבהרות חתומים ע"י המציע ,קבלות על רכישת
מסמכי המכרז על שם המציע ולא מולאה הצעת המציע במלואה.

בהצעת רחמים מזרחי -אסמכתאות המעידות כי המציע הינו יצרן או משווק מורשה של מבנים יבילים,
בעל ניסיון מוכח של חמש שנים ,לפחות ,בייצור או באספקה של מבנים יבילים בעבור רשויות מקומיות
ו-או משרדי ממשלה ו-או תאגידים בנוסח המצורף ב נספח א' -2לא צורפו.
בהצעת ראיד חטיב -לא מולאה ההצעה כנדרש ,ולאחר שנשלח אליו מכתב הבהרות ,והסעיפים אינם
מעלים ומורידים לסיכוייו לזכיה -הצעתו נשארת.
הצעות המחיר הן :ארוסי מבנים ;₪ 1,537,025 -הארגז תעשיות ;₪ 1,711,579 -שמעון את טיקו-
 ;₪ 1,158,000היחידה לאחזקה ;₪ 1,648,840-אחים סלטי הנדסה ;₪ 1,129,250 -ישרא -רין-
 ;₪ 1,104,700רחמים מזרחי ;₪ 1,607,500-ראיד חטיב.₪ 883,000 -
מחליטים :לזמן לשימוע בועדה שלושה מציעים :ישרא מרין ,אחים סלטי וראיד חטיב -כל אחד בהתאם
לנושא המצריך בירור בועדה.

