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בס"ד
הקש כאן למסמך נגיש

פרטי-כל של ישיבה מס'  22של ועדת המכרזים,
מיום ראשון ,ג' בכסלו ה'תשע"ו )(15,11,15
השתתפו :הרב שמחה שטיצברג -יו"ר; הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע וחבר הועדה;
הרב מיכאל קקון ,חבר הנהלת העירייה וחבר הועדה.
נכחו :מאיר שטיינרייך ,סגן מנהל אגף התקציבים; ישי מנקדי ,קצין בטיחות רכב;
שלמה רודן ,יועץ העירייה לרימזור; גב' ציפורה אורלנצ'יק ,מנהלת מח' התחבורה;
עו"ד ורד כהנא-קורץ ,המח' המשפטית של העירייה; עו"ס סיגל לוי ,מנהלת מח'
לטיפול במוגבלויות באגף לשירותים חברתיים של העירייה; עו"ד רות קראוס ,אגף
התקציבים.
מציעים :שלמה בר-ששת ,חב' אי ,פי ,אי; אלי מרדכי ,חב' אריאל וימאזור; רונן
ריחן ,חב' "חשמל הברק"; גב' ציפי קוזק -עמותת שמעיה;

רישום הפרטי-כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העיריה ודוברה.
על סדר-היום:
א – 116/15 .התקנה אחזקה ושינויים במערכות רמזורים ו"גלים ירוקים" –
פתיחה;
ב – 117/15 .מכרז לרכישת אופנועים – פתיחה;
ג – 118/15 .הפעלת מועדונים לבוגרים ובוגרות כבדי שמיעה מן המגזר החרדי
בגילאי  18ומעלה – פתיחה.
א .מכרז  -116/15התקנה ,אחזקה ושינויים במערכות רמזורים ו"גלים
ירוקים" -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) (62/2015בעיתון "כלכליסט"
ביום חמישי ,י"ב באלול ה'תשע"ה ) (27,8,15ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,י"ג
באלול ה'תשע"ה ).(28,8,15
המעטפות נפתחו ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
ערבות
הסכום
שם המציע
אפס אחוז הנחה בכל בנק הפועלים,
 .1אי,פי,אי,
סניף פתח תקוה עסקים,
הפרמטרים
רח' הבזלת ,8
רח' שמשון 3
צור יגאל
ע"ס ₪ 50,000

2
עד ליום שני ,ח' בשבט
ה'תשע"ו ).(18,1,16
 3%הנחה בכל הפרמטרים הבנק הבינלאומי,
 .2ר.ס .תעשיות,
סניף חולון עסקים,
רח' המשביר ,4
רח' המשביר ,1
חולון.
ע"ס ₪ 50,000
עד ליום שני ,ח' בשבט
ה'תשע"ו ).(18,1,16
 .3חשמל הברק -יוסף  5%הנחה בכל הפרמטרים בנק הפועלים,
רח'
כצנלסון,
סניף
ריחאן,
ז'בוטינסקי  ,65ראשון
רח' ההגנה ,34
לציון,
ראשון לציון
ע"ס ,₪ 50,000
עד ליום שני ,ח' בשבט
ה'תשע"ו ).(18,1,16
אפס אחוז הנחה בכל בנק איגוד,
 .4אריאל וימאזור
סניף באר שבע,
רח' השר חיים הפרמטרים
ע"ס ,₪ 50,000
שפירא ,7
עד ליום שני ,ח' בשבט
ראשון לציון.
ה'תשע"ו ).(18,1,16
אפס אחוז הנחה בכל
 .5אמדן העירייה
הפרמטרים.
מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף התקציבים ובמח'
התחבורה של העירייה.
ב .מכרז  -117/15מכרז לרכישת אופנועים -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) (64/2015בעיתון "כלכליסט",
מיום חמישי ,י"ט באלול ה'תשע"ה ) (3,9,15ובעיתון "גלובס" מיום שישי ,כ' באלול
ה'תשע"ה ) (4,9,15ופרסום נוסף במכרזי השלטון המקומי ) (69/2015בעיתון
"כלכליסט" ,מיום חמישי ,כ"ה בתשרי ה'תשע"ו ) (8,10,15ובעיתון "גלובס" ,מיום
שישי ,כ"ו בתשרי ה'תשע"ו ).(9,10,15
המעטפות נפתחו ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
המעטפה של חב' "מטירו מוטיר שיווק" הוכנסה בזמן ,בנוכחות גב' רבקי בוים,
שיושבת בכניסה למשרד מזכירות העירייה ,אך ,מחוסר ידע ,היא לא החתימה את
המעטפה.
חברי הועדה ,באישור עו"ד ורד כהנא-קורץ ,אישרו את הכללת הצעת חב' "מטרו
מוטור שיווק" בין ההצעות של המכרז.
שם המציע
א .עופר ,חב' לרכב,
רח' הסדנא ,4
תל אביב

הסכום
אופנוע בנפח של  250סמ"ק-
.₪ 17,000
מחיר טיפולי בתיקונים20% -
הנחה מהמחירון

ב .מטרו מוטור שיווק,
רח' עתיר ידע ,18

קטנוע בנפח  200סמ"ק-
 15,678ש"ח ,בתוספת ארגז,

ערבות
בל"ל,
סניף מרכזי ,תל אביב
ע"ס ₪ 15,000
עד ליום שני ,ח' בשבט
ה'תשע"ו ).(18,1,15
בל"ל,
סניף עסקים

3
כפר סבא.

ג .אמדן העירייה

סבל ואגרה ,לא כולל הוצאות החשמונאים,
ע"ס ,₪ 15,000
רישוי ולא כולל מ.ע.מ.
מעבר לתקופת המינימום של עד ליום שני ,ח' בשבט
ה'תשע"ו ).(18,1,16
האחריות ניתנת תוספת
אחריות של שישה חודשים,
או  4,000ק"מ ,המוקדם
ביניהם.
בסה"כ יוצא 30 :חודשים או
 24,000ק"מ ,המוקדם
ביניהם.
__________________
קטנוע בנפח של  250סמ"ק –
 ,₪ 20,679בתוספת ארגז,
סבל ואגרה ,לא כולל הוצאות
רישוי ולא כולל מ.ע.מ .מעבר
לתקופת המינימום של
האחריות ,ניתנת תוספת
אחריות של  12חודשים ,או
 10,000ק"מ ,המוקדם
מביניהם.
קטנוע בנפח  200סמ"ק-
 19,100ש"ח.
קטנוע בנפח  250סמ"ק-
 26,000ש"ח.
האמדן כולל מ.ע.מ .ואגרות
רישוי ,בלא אבזור .הנחה על
חלפים – .13%
הנחה על שעות עבודה – .9%

מחליטים :להעביר את ההצעה לבדיקה באגף התקציבים של העירייה.
ג .מכרז  -118/2015הפעלת מועדונית לבוגרים ולבוגרות כבדי שמיעה מהמגזר
החרדי ,בגילאי  18ומעלה -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) , (63/2015בעיתון "כלכליסט",
ביום שני ,ט"ז באלול ה'תשע"ה ) (31,8,15ובעיתון "גלובס" ,ביום שלישי ,י"ז באלול
ה'תשע"ה ).(1,9,15
נמצאה מעטפה אחת בלבד ,שנפתחה ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
מסגרת שמעיה מעמותה רשומה ,רחוב
הרב דוד פוברסקי  ,13בני ברק

בנק פועלי אגודת ישראל,
סניף שלוחת רימונים ,בני ברק
ע"ס ,₪ 10,000
עד ליום שני ,ח' בשבט ה'תשע"ו
).(18,1,16

מחליטים :להעביר את ההצעה לבדיקה באגף התקציבים ובאגף לשירותים
חברתיים של העירייה.

