פרטי-כל של ישיבה מס'  2של ועדת המכרזים של העירייה ,מיום ראשון,
כ"ו בטבת ה'תשע"ד )(29,12,13

הקש כאן למסמך נגיש

השתתפו :הרב שמחה שטיצברג-יו"ר; הרב אברהם רובינשטיין ,מ"מ רה"ע; הרב מנחם שפירא ,סגן
רה"ע; הרב מיכאל קקון ,הרב עזרא אברהם גרין,הרב חיים רוחמקין.
נכחו :יהודה ליבוביץ עו"ד –יוע"מ; חנוך זיידמן ,מנהל אגף תשתיות ופיתוח; גדעון רוט ,מנהל אגף רכש
ולוגיסטיקה; מאיר שטיינריך ,גזברות; גד ליכטיג ,חשב אגף רכש ולוגיסטיקה; עו"ד אייל כץ ,משרד עו"ד
מרדכי בר -לב.
רישום הפרטי-כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.
על סדר-היום:
א.
ב.
ג.
ד.

מכרז  – 23/2013אספקה ,הצבה חיבור והפעלה של מערכות הגברה מולטימדיה תאורת במה
ושמע – פתיחה;
 – 26/2013הפעלת חונכים לילדי רווחה – פתיחה;
מכרז  – 24/2013מתן שירותי אחזקה למערכות תאורת רחובות וגנים – החלטה;
מכרז  – 25/2013התקנת ואחזקת תמרורים מוארים  -החלטה.

א .מכרז  -23/2013אספקה ,הצבה ,חיבור והפעלה של מערכות הגברה מולטימדיה ,תאורת במה ושמע -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) (85/2013בעיתון "מעריב -גלובס על הבוקר" ביום חמישי ,כ"ה בכסלו
ה'תשע"ד ) ,(28,11,13ובעיתון "גלובס" ,ביום שישי ,כ"ו בכסלו ה'תשע"ד ).(29,11,13
בתשובה לשאלת הרב שמחה שטיצברג ,יו"ר הועדה ,מדוע לא מובא לפתיחה מכרז  23/2013המופיע בסדר היום ,הבהיר
מר מאיר שטינרייך שהתאריך האחרון להגשת המכרז נדחה ליום חמישי ,ט"ו בשבט ה'תשע"ד ) ,(16,1,14ונתון זה נמסר
לקבלנים שנטלו חלק בסיור הקבלנים ,והסיבה לכך עקב שאלות מהותיות שעלו במהלך הסיור.
ב .מכרז  -26/2013הפעלת חונכים לילדי רווחה -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) (89/2013בעיתון "מעריב -גלובס על הבוקר" ביום חמישי ,ט' בטבת
ה'תשע"ד ) (12,12,13ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,י' בטבת ה'תשע"ד ).(13,12,13
המעטפות נפתחו ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות חברי הועדה.

מעטפה נפתחה ונמצאה הצעה אחת בלבד.
שם המציע
יד אליעזר ,רחוב אמרי בינה
 ,15ת.ד ,41175 .ירושלים

ערבות

הסכום

בנק מרכנתיל ,סניף גאולה ע"ס
על כל שני שקלים חדשים
 10,000שקלים חדשים עד יום
שהעירייה תסכים להעביר
בעבור הפעלת חונכים בכל שנת רביעי ,כ"ד באדר ב' ה'תשע"ד
).(26,3,14
הפעלה ,הם ישקיעו  3שקלים
חדשים ,לצורך ההפעלה
הישירה.

מחליטים :להעביר לבדיקה במח' המשפטית ובאגף הרווחה של העירייה.

ג .מכרז  -24/2013מתן שירותי אחזקה למערכות תאורת רחובות וגנים -החלטה.
המעטפות נפתחו בישיבתה מס'  1של הועדה ונמצאו שלוש הצעות :חשמל ז'בוטינסקי ,חשמל הברק ,מ .דרורי-
שירותי חשמל.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה במח' המשפטית ובמח' החשמל של העירייה.
סכומי ההצעות שהוגשו הם:
מס' מעטפה

חשמל
ז'בוטינסקי

מחירון חלקים-
10%

 2,092ש"ח

₪ 16,750

מחיר חודשי-
90%

₪ 73,990

₪ 33,000

₪ 80,000

סה"כ ניקוד

100

-----------------

83.7

הנושא

אמדן העירייה

חשמל הברק

מ .דרורי-
שירותי חשמל
₪ 5,924

₪ 3,312

₪ 65,000

בהצעת "חשמל ז'בוטינסקי" הוגשו כל המסמכים .ברם ,בערבות הבנקאית שהוגשה ישנן שתי חתימות ,אך מדד הערבות
תוקן בכתב יד ,במקום  15,11,13ל ,15,10,13 -ותיקון זה נחתם ע"י פקיד בנק אחד ,כאשר בתחתית הערבות נכתב ,כי
חתימה יחידה מחייבת רק עד  40,000ש"ח ,בעוד סכום הערבות הינו ע"ס  50,000ש"ח.
יחד עם זאת ,ביום שישי ,כ"ד בטבת ה'תשע"ד ) (25,12,13נשלח מכתב מבנק איגוד ,סניף רימונים ,בני ברק ,בחתימת
גב' נעמה טננבאום ,מנהלת הסניף ,כי הערבות
מס' " 148-007800/10-30-0301-0002/5חשמל ז'בוטינסקי" תקפה ומחייבת את הבנק מתאריך הוצאתה ,על אף
שהיא חתומה ,לצד התיקון בחתימה אחת.
להצעת "חשמל הברק" לא צורפה ערבות בנקאית כלל.
אשר להצעת מ ,דרורי ,היא גבוהה מאמדן העירייה.
מחליטים) :פה אחד( ולאחר שמיעת חוו"ד היועה"מ של העירייה ,שהערבות הבנקאית כשרה גם בחתימה אחת ,וזאת
לאחר מכתב ההבהרה של הבנק ,הוחלט לקבל את הצעת "חשמל ז'בוטינסקי" ,שהיתה הזולה ביותר והחברה הינה
בעלת ניסיון מעולה.

ד .מכרז  -25/2013התקנת ואחזקת תמרורים מוארים -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  1של הועדה ונמצאה הצעה אחת של חב' "אריאל וימאזור".
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברה ההצעה לבדיקה ולהשוואה במח' המשפטית ובמח' התחבורה של העירייה.
משרד שלמה רודן ,פיקוח ותכנון שיגר מכתב על בדיקת המכרז ,ובממצאיה -ישנם כל המסמכים הרלבנטיים
למכרז .ההצעה היא – הנחה על אחזקה בשיעור  ;9%הנחה על התקנה ושינויים בשיעור של .1%
במכתב משרד שלמה רודן נכתב גם  ,כי הקבלן ידוע כבעל נסיון מעולה בנושא אחזקה ,התקנה ושינויים,
במערכות תמרורים מוארים.
מחליטים )פה אחד( :למרות שמדובר בהצעה אחת בלבד ,אך הואיל והמחירים המוצעים סבירים ולמציע נסיון
מעולה בתחום זה ,לקבל את הצעת הקבלן אריאל -וימאזור ,בשיעור של  9%הנחה על אחזקה ו 1% -הנחה על
התקנה ושינויים.

