פרטי כל ועדת מכרזים מס' 19
מיום חמישי ,י"ט בטבת ה'תש"פ ()16/1/2020
השתתפו:
הרב אליהו גרינבאום ,יו"ר הועדה;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע
הרב מיכאל קקון ,חבר הועדה;
הרב 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;
גדליה ליכטיג ,חשב אגף ל.א.ה;.
יענקי עקשטיין ,מנהל משרדי הרשות.
רישום הפרטי כל :חיה לוין ,מנהלת מחלקת ועדות עירוניות ,תאום ובקרה.

על סדר היום
א .מכרז -131/19הפעלת מועדונית שיקומית ומרכז נוער לילדים ובני נוער-
פתיחה;
ב .מכרז  -132/19הכנת תלושי שכר-פתיחה;
ג .מכרז  -140/19בניית  16כיתות ברחוב בארי עם אופציה לבניית מרתף-
פתיחה;
ד .מכרז - 124/19מתן שירותים לאיסוף ופינוי פסולת מכלי אצירה טמונים
קרקע ,מונחי קרקע ,מכולות-החלטה;
ה .מכרז - 139/19מתן שירותי תיקונים ואחזקה ו/או עבודות בטיחות ו/או
שיפוצים של מבנה העירייה ברחבי העיר-החלטה;
ו.

מכרז - 142/19הפעלת מרכז למידה לבנים תושבי העיר -החלטה;

ישיבת הועדה נקבעה לשעה  3:00אחה"צ ,החלק של ההחלטות החל בשעה 3:15
אחה"צ ,דהיינו רבע שעה לאחר השעה שנקבעה ומשום כך הקוורום חוקי.

מאיר שטיינרייך :לפני שבוע היה צריך להיות הצעות למכרז לטיפול ילדים עם
מוגבלות ,פתחנו את התיבה וראינו שאין כזו הצעה .והחב' אמרה שהיא שמה בתיבה.
בזמן שהם שמו בתיבה החליפו ארון ולא בדקו את התיבה הישנה.
א .מכרז -131/19הפעלת מועדונית שיקומית ומרכז נוער לילדים ובני נוער-
פתיחה
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )79/2019בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,ט' בחשון התש"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

ערבות

מש"י -מרכז שיקום ילדים

ערבות בנקאית,
בנק הבינלאומי
בסכום של עד ₪ 10,000
עד לתאריך 2.3.20
הנפקה של הערבות מתאריך 1.12.1

מחליטים :במידה והם עומדים בתנאים נשלח לחו"ד של עו"ד יהודה ליבוביץ,
היועה"מ של העירייה
מכרז -132/19הכנת תלושי שכר-פתיחה.
נדחה לישיבת מכרזים הבאה.
א .מכרז -140/19בניית  16כיתות ברחוב בארי עם אופציה לבניית מרתף-
פתיחה.
נדחה לישיבת מכרזים הבאה ,כיון שכמה קבלנים ביקשו דחיה בשבוע ,כיון שיש להם
שאלות הבהרה.

ב .מכרז  -124/19מתן שירותים לאיסוף ופינוי פסולת מכלי אצירה טמונים
קרקע ,מונחי קרקע ,מכולות-החלטה.
נדחה לישיבה הבאה.
ג .מכרז - 139/19מתן שירותי תיקונים ואחזקה ו/או עבודות בטיחות ו/או
שיפוצים של מבנה העירייה ברחבי העיר-החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  18של הועדה ונמצאו הצעה אחת :א.ר.א.ג בינוי ופיתוח
בע"מ.
בהתאם להחלטת הועדה הועברה ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים
של העירייה.
מאיר שטיינרייך :החברות היו צריכות להציע  2הצעות עובד עם רכב ועובד בלי רכב.
המציע נתן הצעה הזולה ביותר על עובד עם רכב והיקרה יותר בלי רכב וזה לא הגיוני.
בקשנו מהחברה אישור לתיקון.
עו"ד יהודה ליבוביץ :ברגע שהחברה תאשר נוכל לקבל את ההצעה.
מחליטים :מחכים לקבל את האישור מהחברה
ד .מכרז - 142/19הפעלת מרכז למידה לבנים תושבי העיר -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  18של הועדה ונמצאו הצעה אחת :איגוד מנהלי בית
הספר העל יסודיים והסמינרים בית יעקב.
בהתאם להחלטת הועדה הועברה ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים
של העירייה.
בבדיקה נמצא כי ,היתה הצעה אחת והיא הצעה תקינה.
הרב אליהו גרינבאום :מי בעד לקבל את ההצעה?
מחליטים :לקבל את הצעת איגוד מנהלי הספר העל יסודיים והסמינרים בית יעקב.

________ _______

_________________

הרב אליהו גרינבאום

הרב אברהם רובינשטיין

יו"ר ועדת מכרזים

ראש העיר

