פרטי כל ועדת מכרזים מס' 18
מיום חמישי ,י"ב בטבת ה'תש"פ ()9/1/20
השתתפו:
הרב אליהו גרינבאום ,יו"ר הועדה;
הרב מיכאל קקון ,חבר הועדה;
הרב יהודה גוטסמן ,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;
גדליה ליכטיג ,חשב אגף ל.א.ה;.
גולן ,חב' חן המקום.
רישום הפרטי כל :חיה לוין ,מנהלת מחלקת ועדות עירוניות ,תאום ובקרה.

על סדר היום
א .מכרז - 124/19מתן שירותים לאיסוף ופינוי פסולת מכלי אצירה טמונים
קרקע ,מונחי קרקע ,מכולות-פתיחה;
ב .מכרז  -131/19הפעלת מועדונית שיקומית ומרכז נוער לילדים ובני נוער-
פתיחה;
ג .מכרז - 139/19מתן שירותי תיקונים ואחזקה ו/או עבודות בטיחות ו/או
שיפוצים של מבנה העירייה ברחבי העיר-פתיחה;
ד .מכרז - 142/19הפעלת מרכז למידה לבנים תושבי העיר -פתיחה;
ה .מכרז  -126/19עבודות שדרוג חידוש כבישים ותשתיות -דיון נוסף.

א .מכרז  -124/19מתן שירותים לאיסוף ופינוי פסולת מכלי אצירה טמונים
קרקע ,מונחי קרקע ,מכולות-פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )79/2019בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,ט' בחשון ה'תש"פ ( )7/11/19ובעיתון "גלובס" בימים חמישי ,שישי ,ט'-י'
בחשון ה'תש"פ (.)7-8/11/19
המעטפות נפתחו ע"י יו"ר הועדה ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

הנחה

ערבות

מרדכי זיבאי

 2.8%פינוי מכולות

ערבות בנקאית,

 1%על המחירון

בנק דיסקונט,
בסכום של עד .₪ 50,000
עד לתאריך 2.3.2020

חן המקום

 6.32%פינוי מכולות

ערבות בנקאית,

 0%על המחירון

בנק פועלים
בסכום של עד ₪ 50,000
עד לתאריך 2.3.2020

צבי מססה-שירותים
עירוניים

 0.5%פינוי מכולות

ערבות בנקאית,

 1%על המחירון

בנק פועלים
בסכום של עד ₪ 50,000
עד לתאריך 2.3.2020

אומדן העירייה

 7%פינוי מכולות
 10%על המחירון

מחליטים :להעביר את ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של
העירייה.
ב .מכרז  -131/19הפעלת מועדונית שיקומית ומרכז נוער לילדים ובני נוער-
פתיחה.

המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )79/2019בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,ט' בחשון ה'תש"פ ( )7/11/19ובעיתון "גלובס" בימים חמישי ,שישי ,ט'-י'
בחשון ה'תש"פ (.)7-8/11/19
לא הוגשו הצעות למכרז.
ג .מכרז - 139/19מתן שירותי תיקונים ואחזקה ו/או עבודות בטיחות ו/או
שיפוצים של מבנה העירייה ברחבי העיר-פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )90/2019בעיתון "כלכליסט" ביום
שני ,י"ח בכסלו ה'תש"פ ( )16/12/19ובעיתון "גלובס" בימים שני ,שלישי ,י"ח-י"ט
בכסלו ה'תש"פ (.)16-17/12/19
המעטפות נפתחו ע"י יו"ר הועדה ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

מחיר מוצע לשעה ערבות
מחיר מוצע
לשעה עבור עובד עבור עובד נוסף
עם רכב צמוד

א.ר.א.ג
בינוי
ופיתוח
בע"מ

 ₪ 87לשעה

 ₪ 124לשעה

אומדן
העירייה

 ₪ 110לשעה

 ₪ 85לשעה

ערבות בנקאית,
בנק דיסקונט,
בסכום של עד .₪ 10,000
עד לתאריך 30.3.20

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

ד .מכרז - 142/19הפעלת מרכז למידה לבנים תושבי העיר -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )90/2019בעיתון "כלכליסט" ביום
שני ,י"ח בכסלו ה'תש"פ ( )16/12/19ובעיתון "גלובס" בימים שני ,שלישי ,י"ח-י"ט
בכסלו ה'תש"פ (.)16-17/12/19
המעטפות נפתחו ע"י יו"ר הועדה ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע:

ערבות:

איגוד מנהלי בית הספר העל יסודיים ערבות בנקאית,
בנק פאג'י,
והסמינרים בית יעקב
בסכום של עד ₪ 10,000
עד לתאריך 30.3.20
להצעה זו אין צורך באומדן
אומדן העירייה:
מחליטים :להעביר את ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של
העירייה.
ה .מכרז  -126/19עבודות שדרוג חידוש כבישים ותשתיות -דיון נוסף.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  15של הועדה ונמצאו  9הצעות :י.ע.ז .חברה לבניה ופיתוח
בע"מ; י .שמרוני חברה להשקעות בניה בע"מ; י.ד .ברזאני בע"מ ,יכימוביץ סוויסה
בע"מ; ערן י.ד .בע"מ; א .מ .הבונה במרכז השקעות תשתיות ופיתוח בע"מ; אבו קוש
חב' לעבודות עפר הובלות ופיתוח.
בהתאם להחלטת הועדה הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים.
בבדיקה נמצא כי י.ע.ז חברה לבניה ופיתוח בע"מ יש נגדה כתב אישום ההצעה פסולה.
י .שמרוני חברה להשקעות בניה בע"מ וש.ח .פארק פיתוח וגינון ( .)1986חברות גדולות
עם ניסיון והינן הזולות ביותר.
עו"ד יהודה ליבוביץ :במכרז שהתקיים בנושא תחזוקת כבישים החליטה הועדה כי
הזוכים יהיו חב' י .שמרוני וחב' ש.ח .פארק פיתוח וגינון בע"מ .נתקבלה פנייתו של
עו"ד אברמוב ,בה נטען כי הזוכה י .שמרוני בע"מ אינה עומדת בתנאי הסף בשל
הרשעתה בעבודה פלילית (צד להסדר כובל) ,והגשת תצהיר שקרי בנושא.
דומה ,כי אין מח' עובדתית ולכן לא ראינו צורך לזמן את החברה לשימוע .אכן החברה
הורשעה ,אך הרשעה זו הינה בעבירה שאין עימה קלון.
לדעת עו"ד אברמוב ,תנאי הסף הינם :העבר  -א .הרשעה פלילית (מכל סוג שהוא) ב.
או הגשת כתב אישום בעבירה שאין עימה קלון.
לטעמי ,נפלה שגגה מתחת ידו .פירשו הנכון של התנאי (והתצהיר) ,כי התנאי יש "יש
עימה קלון" ,מתייחס הן להרשעה והן להגשת כתב אישום .משכך ,טענתו אינה
מתקבלת.
מחליטים :לקבל את חוו"ד של עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועה"מ של העירייה ולהשאיר
ההחלטה שנתקבלה בתקפה.
_______________

_________________

הרב אליהו גרינב או ם

הרב אברהם רובינשטיין

יו"ר ועדת מכרזים

ראש העיר

