פרטי-כל של ישיבה מס'  26של ועדת המכרזים,
מיום חמישי ,ט' באדר א' ה'תשע"ו )(18,2,16
השתתפו:
הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה -יו"ר;
הרב מיכאל קקון ,חבר הנהלת 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;
אשר ג'רבי ,סגן מנהל אגף התברואה;
גדליהו ליכטיג ,חשב אגף רכש ולוגיסטיקה;
יצחק גיל ,יועץ העירייה למכרז לניקיון רחובות.
מציעים:
רפאל סימני ,חב' "הוט מובייל".
צח כהן ,חב' "הוט מובייל".
כפיר תייר ,חב' "פרטנר".
מירב כהן ,חב' "פרטנר".
משה מנו ,חב' "פלאפון".
עמוס דלל ,חב' ד .ניב.
גיל מיארה.

רישום הפרטי-כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העיריה ודוברה.

הקש כאן למסמך נגיש

על סדר-היום:

א.
ב.
ג.
ד.

מכרז  – 123/15מתן אספקת שירותי סלולאר )רט"ן( – פתיחה;
מכרז  – 125/15בניית גן-ילדים ברח' הגר"א עם אופציה לבניית בית-כנסת – פתיחה;
מכרז  – 102/16מכירת טרקטור מנוף עירוני "פורד" ,ש.י 46,600 ,1991 .שעות מנוע – פתיחה;
מכרז  – 1/2016ביצוע עבודות ניקיון רחובות בשני אזורי עבודה – החלטה.

א .מכרז  – 123/15מתן אספקת שירותי סלולאר )רט"ן( – פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) ,(93/2015בעיתון "כלכליסט" ,מיום חמישי ,י"ט בטבת ה'תשע"ו )(31/12/15
ובעיתון "גלובס" ,מיום שישי ,כ' בטבת ה'תשע"ו ),(1/1/16
המעטפות נפתחו ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

הסכום

מסלול 20 -1
א .חב' "פרטנר תקשורת" רח'
העמל  ,8ראש העין

מסלול 33 -2
מסלול 33 -3

מסלול 12.90 -1
ב .חב' "פלאפון תקשורת" ,רח'
יצחק רבין  ,33גבעתיים

מסלול 33 -2
מסלול 45 -3

מסלול 21 -1
ג .חב' "הוט מובייל" ,יורו
פארק ,קיבוץ יקום

מסלול 21 -2
מסלול 29 -3

ערבות

בנק מרכנתיל,
סניף עסקים ראשי,
ע"ס  ,₪ 10,000עד ליום שני ,י'
בניסן ה'תשע"ו ).(18/4/16
בנק הפועלים,
סניף מרכז עסקים תל-אביב,
ע"ס  ,₪ 10,000עד ליום שני ,י'
בניסן ה'תשע"ו ).(18/4/16
בל"ל,
סניף מרכזי תל-אביב,
ע"ס  ,₪ 10,000עד ליום שני ,י'
בניסן ה'תשע"ו ).(18/4/16

מסלול 30 -1
ד .אמדן העירייה

מסלול 39 -2
מסלול 49 -3

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

ב .מכרז  – 125/15בניית גן-ילדים ברח' הגר"א עם אופציה לבניית בית-כנסת – פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) (6/2016בעיתון "כלכליסט" ,מיום חמישי ,י"א בשבט ה'תשע"ו )(21/1/16
ובעיתון "גלובס" ,מיום שישי ,י"ב בשבט ה'תשע"ו ).(22/1/16
בפתיחת תיבת המכרז נמצאה מעטפה אחת בלבד ,והיא נפתחה ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

ד .ניב ,בניה ופיתוח ,רח' ששת
הימים  ,21הוד-השרון

ה .אמדן העירייה

גובה ההצעה

 1,15%הנחה

ערבות
בנק הפועלים ,סניף הוד-השרון
ע"ס  100,000שקלים חדשים,
עד ליום שני ,כ"ד בניסן
ה'תשע"ו ).(2/5/16

 0,5%הנחה

מחליטים :להעביר לבדיקה באגפי החינוך והתקציבים ובמח' המשפטית של העירייה.
ג .מכרז  – 102/16מכירת טרקטור מנוף עירוני "פורד" ,ש.י 46,600 ,1991 .שעות מנוע – פתיחה;
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) ,(9/2016בעיתון "כלכליסט" ,מיום שני ,כ"ב בשבט ה'תשע"ו )(1/2/16
ובעיתון "גלובס" ,מיום שלישי ,כ"ג בשבט ה'תשע"ו ).(2/2/16
המעטפות נפתחו ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים,
שם המציע

הסכום

ערבות

א .ינון סיני-סחר ,רח'
דיזרעאלי  ,10/3אשקלון

 22,180שקלים חדשים

צ'ק בנקאי ,בנק דיסקונט ,ע"ס
 2218שקלים חדשים.

ב .יעקוביאן אוראל ,מושב
נתיב השיירה 1

 18,101שקלים חדשים

צ'ק בנקאי ,הבנק הבינלאומי,
ע"ס  1810שקלים חדשים

ג .אמיר החוטבים ,רח' אחד
העם  ,23אזור

 31,000שקלים חדשים

צ'ק בנקאי ,בל"ל ,ע"ס 3100
שקלים חדשים

ד .דוד בירגר ,רח' יצחק רבין
 ,1נס ציונה

 26,600שקלים חדשים

צ'ק בנקאי ,בל"ל ע"ס 2660
שקלים חדשים

צ'ק בנקאי ,בל"ל ,ע"ס 4100
שקלים חדשים
ה .גיל מיארה

 41,000שקלים חדשים

ההצעה נכתבה בלא שם .על
המעטפה נכתב השם "גיל
מיארה"

 23,400שקלים חדשים

צ'ק בנקאי ,בנק הפועלים ,ע"ס
 2340שקלים חדשים

 28,999שקלים חדגשים

צ'ק בנקאי ,בנק הדואר ,ע"ס
 2900שקלים חדשים

ח .שמעון אלגלי ,רח' ציפור גן
עדן  ,22רמלה

 25,980שקלים חדשים

צ'ק בנקאי ,בנק הפועלים ,ע"ס
 2598שקלים חדשים

ט .מאיר דרור ,רח' בארי ,16
גני-תקוה

 61,000שקלים חדשים

צ'ק בנקאי ,בנק הפועלים ,ע"ס
 6100שקלים חדשים

אתי חרמון ,רח' התאנה
 /113א' ,מושב שתולים

 35,870שקלים חדשים

צ'ק בנקאי ,בנק הדואר ,ע"ס
 3578שקלים חדשים

יא .יודא בע"מ ,רחוב ישמח
משה  ,8בני-ברק

 15,100שקלים חדשים

צ'ק בנקאי ,בנק פאג"י ,ע"ס
 1510שקלים חדשים

ו.

דב טפר ,רח' אחד העם ,9
אזור

ז .חמידה ,שפרעם

י.

יב .אמדן העירייה

 37,000שקלים חדשים

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה להשוואה באגפי תשתיות ופיתוח ותקציבים ובמח' המשפטית של העירייה.
ד .מכרז  – 1/2016ביצוע עבודות ניקיון רחובות בשני אזורי עבודה – החלטה.
ישיבת הועדה נפתחה בשעה  2,30בצהריים .הדיון בסעיף זה החל בשעה  ,3,10כך שעברה למעלה ממחצית השעה
מפתיחת הישיבה ,ומשום כך ,ניתן לקבל החלטה גם בשלושה מחברי הועדה .המכרז נפתח בישיבתה הקודמת של הועדה,
ונמצאו שבע הצעות :ר.ג.א ,פורד מערכות מוניציפאליות ,קלין סטאר ,פרח השקד ,גינדל ושילה" ,עידנים" )נועם אשכנזי( ,נאות
דורית.
בהתאם להחלטת הועדה הועברו ההצעות לבדיקה באגפי תברואה ותקציבים ובמח' המשפטית של העירייה.
את החומרים והנתונים בדק בעבור העירייה מר יצחק גיל ,מחב' "גילדור איכות הסביבה".
בבדיקתו נמצא ,כי הצעות ר.ג.א" ,פורד מערכות מוניציפאליות" ו"נאות דורית" הוגשו בלא ליקויים והן עומדות בכל תנאי
המכרז.
בהצעת "קלין סטאר" ,ישנם מספר ליקויים טכניים ,שלמיטב הבנתו של היועץ אינם מהותיים ,וזאת לגבי אישור ניהול פנקסים,
אישור ניכוי מס והגשת מסמכי המכרז בשני עותקים.

בהצעת "פרח השקד" ישנו ליקוי ,שלפי ,מיטב הבנתו ,הינו טכני ואינו מהותי לגבי הגשת מסמכי המכרז בשני עותקים.
המציע "גינדל ושילה" לא הגיש מסמכים להוכחת הניסיון ורישיון קבלן שירות .בנוסף לכך ,המסמכים שהגיש לגבי הוכחת
בעלות על רכבי הטיאוט אינם כוללים ביטוח רכב ,כנדרש במסמכי המכרז ,ובהצעתו גם ישנם ליקויים טכניים ,שלמיטב הבנתו,
אינם מהותיים לגבי תעודת עוסק מורשה והגשת מסמכי מכרז בשני עותקים.
המציע עידנים אינו עומד בדרישות תנאי הסף לגבי הוכחת בעלות על רכבים ,ובנוסף לכך ,יש בהצעתו ליקוי טכני ,שלפי מיטב
הבנתו אינו מהותי לגבי תצהיר שכר מינימום -נספח ז'.
הצעת "פורד מערכות מוניציפאליות" הינה ,בהתאם לחוות-דעתו ,הצעה הזולה הכשירה לגבי אזור א' ,ולכן היא מסתמנת
כזוכה בביצוע העבודות באזור א'.
הצעת ר.ג.א .הינה ,בהתאם לחוות-דעתו ,ההצעה הזולה הכשירה לגבי אזור ב' ,ומשום כך היא מסתמנת כזוכה בביצוע
העבודות באזור ב'.
מחליטים :בעקבות בדיקת המסמכים והנתונים ע"י מר יצחק גיל ,היועץ למכרז מטעם העירייה ,לקבל את ההצעות הכשרות
הזולות באזורים אלו:
אזור א' -חב' "פורד מערכות מוניציפאליות" ,בסך  11,505שקלים חדשים ,ליום עבודה.
אזור ב' -חב' ר.ג.א .בסך  13,716.50שקלים חדשים ,ליום עבודה.

