הקש כאן למסמך נגיש

פרטי-כל של ישיבה מס'  23של ועדת המכרזים,
מיום חמישי ,י"ט בטבת ה'תשע"ו )(31,12,15
השתתפו :הרב שמחה שטיצברג -יו"ר; הרב מיכאל קקון ,חבר הנהלת העירייה וחבר הועדה; הרב עזרא אברהם גרין ,חבר
מועצת העירייה וחבר הועדה; הרב פרץ אברמוביץ ,חבר מועצת העירייה וחבר הועדה; הרב חיים מנחם רוחמקין ,חבר מועצת
העירייה וחבר הועדה.
נכחו :יהודה ליבוביץ ,עו"ד -היועה"מ של העירייה; מאיר שטיינרייך ,סגן מנהלת אגף תקציבים; גד ליכטיג ,חשב אגף רכש
ולוגיסטיקה; הרב שמעון קשש ,מנהל מח' לילדים ולנוער ותכנית  ;360אינג' שמואל כהן צדק ,מהנדס אגף החינוך; שלמה
רודן ,יועץ העירייה לרמזורים; אבי זיידמן ,יועץ העירייה למכרזי קטנועים; רו"ח אילן אנג'ל ,נציג אגף תיאום ובקרה; עו"ד רות
קראוס ,אגף תקציבים; גב' ציפורה אורלנצ'יק ,מנהלת מח' תחבורה; עו"ס שוש אבגי ,רכזת תחום ילד באגף לשירותים
חברתיים; עו"ס מילי סחייק ,רכזת תחום פיגור באגף לשירותים חברתיים.
נציגי מציעים :אפי צדוק ,קבוצת זוהר; עמית איזק -א.ר.א.ג; יניב -חב' י.ע.ז; מוני אוחיון -חב' "שחר אסיסטנס"; אלא מחמד-
חב' ד .יניב.

רישום הפרטי-כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העיריה ודוברה.
על סדר-היום:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

 -112/15שירותי תיקונים ואחזקה של מוסדות חינוך – פתיחה;
 – 113/2015מכרז להפעלת שירותי טיפול לנשים מהמגזר החרדי והדתי מגילאי  18ואילך נפגעות טראומה –
פתיחה;
 – 119/15מכרז להפעלת פרויקט חונכים לנוער ולילדים בגילאים  14-8בעיר ב"ב– פתיחה;
 – 120/2015מכרז להפעלת תוכנית חצר פעילה בעיר בני-ברק – פתיחה;
 – 121/2015מכרז להפעלת מרכז יעוץ והכוונה להורים ומחנכים לילדים תושבי ב"ב – פתיחה;
 – 122/2015מכרז להפעלת פרויקט חונכים לנוער בגילאים  18-14בעיר ב"ב – פתיחה;
 – 116/15התקנה אחזקה ושינויים במערכות רמזורים וגלים ירוקים – החלטה;
 – 117/2015מכרז לרכישת אופנועים – החלטה;
 – 118/2015הפעלת מועדונים לבוגרים ובוגרות כבדי שמיעה מן המגזר החרדי בגילאי  18ומעלה – החלטה.

א .מכרז  -112/15שירותי תיקונים ואחזקה של מוסדות חינוך -פתיחה;
המכרז פורסם ,במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) ,(83/2015בעיתון "כלכליסט" ביום חמישי ,י"ד בכסלו ה'תשע"ו )(26,11,15
ובעיתון "גלובס" ,ביום שישי ,ט"ו בכסלו ה'תשע"ו ).(27,11,15
מעטפות המכרז נפתחו ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.

שם המציע

נסים בישראל,
א.
רח' הרצל ,90
נתניה

ערבות

הסכום

 ₪ 2אחזקה למטר לשנה.

בנק מזרחי,

 10,8%הנחה לעבודות בטיחות.

סניף הוד השרון
ע"ס ₪ 100,000
עד ליום חמישי ,כ"א באדר ב' ה'תשע"ו
).(31,3,16

ד .ניב
ב.
רחוב ששת הימים ,21
הוד השרון

 ₪ 2,44אחזקה למטר לשנה.

בנק הפועלים,

 3,25%הנחה לעבודות בטיחות.

סניף הוד השרון,
ע"ס ,₪ 100,000
עד ליום חמישי ,כ"א באדר ב' ה'תשע"ו
).(31,3,16

ש.ח.ר אסיסטנס,
ג.
רח' המצודה ,23
אזור

 ₪ 19,7אחזקה למטר לשנה.

בנק הפועלים,

 25%הנחה לעבודות בטיחות.

סניף רמת-גן עסקים
ע"ס ₪ 100,000
עד ליום חמישי ,כ"א באדר ב' ה'תשע"ו
).(31,3,16
בנק הפועלים,

זוהר,
ד.
רח' ענבר ,14

 32,55ש"ח אחזקה למטר
לשנה.

פתח תקוה

 9%הנחה לעבודות בטיחות.

י.ע.ז,.
ה.
רח' הארבעה ,8

 ₪ 9,8אחזקה למטר לשנה.

בל"ל,

 1,7%הנחה לעבודות בטיחות.

סניף עסקים ראשון לציון,

סניף יהוד,
ע"ס ₪ 100,000
עד ליום חמישי ,כ"א באדר ב' ה'תשע"ו
).(31,3,16

תל אביב

ע"ס ₪ 100,000

עד ליום חמישי ,כ"א באדר ב' ה'תשע"ו
).(31,3,16
א.ר.א.ג,
ו.
רח' הגביש ,10
חולון

 ₪ 9,9אחזקה למטר לשנה.

בל"ל,

 1,5%הנחה לעבודות בטיחות.

סניף קריית אונו,
ע"ס ₪ 100,000
עד ליום חמישי ,כ"א באדר ב' ה'תשע"ו
).(31,3,16

אמדן העירייה

 ₪ 11אחזקה למטר לשנה.
 5%הנחה לעבודות בטיחות.

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגף תקציבים ובמח' המשפטית של העירייה.

ב .מכרז  -113/2015הפעלת שירותי טיפול לנשים מהמגזר החרדי והדתי ,מגילאי  18ואילך ,נפגעות טראומה-
פתיחה.

המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) (73/2015בעיתון "כלכליסט" ביום חמישי ,ט' בחשוון ה'תשע"ו )(22,10,15
ובעיתון "גלובס" ,ביום שישי ,י' בחשוון ה'תשע"ו ) .(23,10,15ובמסגרת מכרזי השלטון המקומי ) (78/2015בעיתון "כלכליסט"
ביום שני ,כ"ז בחשוון ה'תשע"ו ) ,(9,11,15ובעיתון "גלובס" ביום שלישי ,כ"ח בחשוון ה'תשע"ו ).(10,11,15
המעטפות נפתחו ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.

שם המציע

א .עמותת "שלום בניך -פתח
תקוה",
רח' ז'בוטינסקי ,168
בני ברק

ערבות

בנק מזרחי,
שדרות רבי טרפון ,בני ברק
ע"ס ,₪ 100,000
בתוקף עד  90יום מהיום האחרון להגשת

ההצעות.
ב" .בית חם",
רח' הרב כהנמן ,72

בנק פועלי אגודת ישראל,
סניף בני ברק,

בני ברק
ע"ס ,₪ 100,000
בתוקף עד  90יום מהיום האחרון להגשת
ההצעות.

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפים לשירותים חברתיים ותקציבים ובמח' המשפטית של העירייה.

ג .מכרז  -119/2015מכרז להפעלת פרוייקט חונכים לנוער ולילדים בגילאים  14 – 8בעיר בני ברק -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי) (80/2015בעיתון "כלכליסט" ,ביום שני ,ד' בכסלו ה'תשע"ו )(16,11,15
ובעיתון "גלובס" ,ביום שלישי ,ה' בכסלו ה'תשע"ו ).(17,11,15
למכרז זה הוגשה מעטפה אחת בלבד והיא נפתחה ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

ערבות

"יד אליעזר",

בנק מרכנתיל-דיסקונט

רח' הרב פולנסקי ,12

סניף גאולה ,ירושלים,

ירושלים

ע"ס ,₪ 10,000
עד ליום חמישי ,כ"ג באדר -א' ה'תשע"ו
).(3,3,16

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפים לשירותים חברתיים ותקציבים ובמח' המשפטית של העירייה.
ד .מכרז  -120/2015מכרז להפעלת תכנית חצר פעילה בעיר בני ברק -פתיחה.

המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי) (80/2015בעיתון "כלכליסט" ,ביום שני ,ד' בכסלו ה'תשע"ו )(16,11,15
ובעיתון "גלובס" ,ביום שלישי ,ה' בכסלו ה'תשע"ו ).(17,11,15

למכרז זה הוגשה מעטפה אחת בלבד והיא נפתחה ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.

ערבות

שם המציע

"עזר מציון,

בנק פועלי אגודת ישראל,

רחוב הרב שמואל רבינוב ,5

סניף רחוב רבי עקיבא,

בני ברק

בני ברק
ע"ס ,₪ 10,000
עד ליום חמישי ,כ"ג באדר א' ה'תשע"ו ).(3,3,16

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפים לשירותים חברתיים ותקציבים ובמח' המשפטית של העירייה.

ה .מכרז  -121/2015מכרז להפעלת מרכז ייעוץ והכוונה להורים ולמחנכים לילדים תושבי בני ברק -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי) (80/2015בעיתון "כלכליסט" ,ביום שני ,ד' בכסלו ה'תשע"ו )(16,11,15
ובעיתון "גלובס" ,ביום שלישי ,ה' בכסלו ה'תשע"ו ).(17,11,15
למכרז זה הוגשה מעטפה אחת בלבד והיא נפתחה ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.

ערבות

שם המציע

"עזר מציון",

בנק פועלי אגודת ישראל,

רחוב הרב שמואל רבינוב ,5

סניף רחוב רבי עקיבא,

בני ברק

בני ברק
ע"ס ,₪ 10,000
עד ליום חמישי ,כ"ג באדר א' ה'תשע"ו ).(3,3,16

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפים לשירותים חברתיים ותקציבים ובמח' המשפטית של העירייה.

ו.

מכרז  -122/2015מכרז להפעלת פרוייקט חונכים לנוער בגילאים  18 -14בעיר בני ברק -פתיחה.

המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי) (80/2015בעיתון "כלכליסט" ,ביום שני ,ד' בכסלו ה'תשע"ו )(16,11,15
ובעיתון "גלובס" ,ביום שלישי ,ה' בכסלו ה'תשע"ו ).(17,11,15
למכרז זה הוגשה מעטפה אחת בלבד והיא נפתחה ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
ערבות

שם המציע

"בצוותא",

בנק פועלי אגודת ישראל,

חונכים דרך להצלחה

בני ברק
ע"ס ,₪ 10,000
עד ליום חמישי ,כ"ג באדר א' ה'תשע"ו ).(3,3,16

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפים לשירותים חברתיים ותקציבים ובמח' המשפטית של העירייה.

ז .מכרז  -116/2015התקנה ,אחזקה ושינויים במערכות רמזורים וגלים ירוקים -החלטה.
המכרז נפתח בישיבה מס'  22של הועדה ונמצאו ארבע הצעות :אי ,פי,אי ,ר.ס .תעשיות; חשמל הברק; אריאל וימאזור.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף תקציבים ובמח' התחבורה של העירייה.
בהתאם לבדיקת שלמה רודן ,יועץ רמזורים של העירייה הצעות אי,פי,אי וחב' אריאל וימאזור אינן מושלמות ,מה גם שההצעות
הן הגבוהות ביותר.
ההפרש בין הצעות חב' "חשמל הברק" וחב' ר.ס .תעשיות הוא קטן ) ,(2%לפי סעיף  ,8על כל תת סעיפיו ,השיקולים לבחירת
ההצעה הם שונים.
אשר לקבלן "חשמל הברק" טוען מר שלמה רודן ,כי ניסיון העבר עימו אינו מיטבי ואף הגיע לביהמ"ש .תיקון התקלות נעשה
באיחור רב )ימים ,שבועות ואף יותר( .טיפולים תקופתיים בכלל וחודשיים בפרט אינם נעשים בזמן )הועברו התראות לקבלן(.
מענה בכתב על תיקון תקלות או ביצוע טיפולים אינו נמסר ,כמעט ,לחלוטין.
אשר לקבלן ר.ס .תעשיות ,מוסר מר שלמה רודן ,כי הוא מבצע את התיקונים בזמן והטיפולים התקופתיים מתבצעים באופן
סדיר .תשובות לתיקון תקלות נמסרות בכתב ,ולפי הצורך גם בטלפון.
משום כך ,ממליץ לקבל את הצעת הקבלן ר.ס .תעשיות.

יהודה ליבוביץ ,עו"ד :מבקש לכל הטענות וההבהרות הנ"ל ניירת ו-או מסמכים בכתב.

מחליטים :לישיבתה הבאה של הועדה יוזמן הקבלן "חשמל הברק" לשימוע לגבי הטענות כנגדו ,ועד אז יעביר מר שלמה רודן
את טענותיו כשהן מופיעות בכתב ,עם הניירת ו-או המסמכים ,לעו"ד יהודה ליבוביץ ,היועה"מ של העירייה.

ח .מכרז  -117/2015מכרז לרכישת אופנועים -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה הקודמת של הועדה ונמצאו שתי הצעות "עופר" ו"מטרו מוטור".
בהתאם להחלטת הועדה הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף התקציבים של העירייה.

בבדיקה ע"י היועץ מר אבי זיידמן ,נמצא כי שתי החברות והצעותיהן לאספקת הקטנועים עומדות בתנאי המכרז.
ההצעות הזולות הן:
בקטנוע דגם  ,250מסוג קימקו -חב' "עופר אבניר".
בקטנוע  200סמ"ק ג'י אר -חב' "מטרו".
בקטנוע  250ס"מק ג'י אם -חב' "מטרו".

הצעת מטרו למרות היותה היחידה ,מוצע לקבלה ,בשל היותה זולה ופחותה מהאמדן.
ההערות הן ,כי בהצעת "עופר" ,בסעיף ביטוחים ישנן תוספות בכתב-יד ומחיקות של סעיפים על אישור קיום ביטוחים ,ויתכן כי
התיקונים עולים בקנה אחד עם מכתב ההבהרות.

בהצעת "מטרו" ,במסמך ד' ,ישנן תוספות בכתב יד על הצעת המחיר.

מחליטים :לקבל את הצעת "מטרו" לגבי קטנועים  200סמ"ק ,למרות היותה הצעה יחידה ,בגלל היותה זולה ופחותה
מהאמדן.

אשר להצעת עופר לגבי דגם  250להזמין לשימוע בועדה את חב' "עופר" ,שהינה הזולה יותר ,בגלל התוספות בכתב-יד
ומחיקות של סעיפים על אישור קיום ביטוחים.

ט .מכרז  -118/2015הפעלת מועדונים לבוגרים ולבוגרות כבדי שמיעה מהמגזר החרדי ,בגילאי  18ומעלה-
החלטה.
המכרז נפתח בישיבה מס'  22של הועדה ונמצאה הצעה אחת בלבד של עמותת "שמעיה".

בהתאם להחלטת הועדה ,הועברה ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגף תקציבים ובאגף לשירותים חברתיים של העירייה.

בבדיקה נמצא ,כי להצעה צורפו מלוא מסמכי המכרז ,וההצעה עמדה בכל תנאי המכרז.

מחליטים :לקבל את הצעת עמותת "שמעיה" ,למרות היותה הצעה יחידה ,בשל עמידתה בכל תנאי המכרז.

