פרטי-כל של ישיבה מס'  28של ועדת המכרזים,
מיום שני ,י"א באדר ב' ה'תשע"ו )(21,3,16
השתתפו:
הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה -יו"ר.

הקש כאן למסמך נגיש

נכחו:
אברהם וינברגר ,רו"ח -סגן מנהלת אגף לשירותים חברתיים;
גדליה ליכטיג ,חשב אגף רכש ולוגיסטיקה;
שמעון קשש ,מנהל מח' ילדים ונוער בסיכון ותכנית .360
מציעים:
יצחק לוין ,מנכ"ל "אחיה".
יהודה ברנר ,חשב "אחיה".

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

 – 103/16הפעלת תכנית מעגן לגיל הרך עבור ילדי העיר בני-ברק – פתיחה;
 – 105/16הפעלת מרכזי למידה לבנות ונערות העיר בני-ברק – פתיחה;
 – 108/16הפעלת מעון יום טיפולי לאוכלוסייה מש"ה – הארכת יום השהות בחינוך – פתיחה;
 – 109/16הפעלת מעון יום אימוני לאוכלוסייה מש"ה בנים עד גיל  9ובנות – הארכת יום
השהות בחינוך – פתיחה;
 – 110/16הפעלת מעון יום אימוני לאוכלוסייה מש"ה בנים מגיל  – 9הארכת יום השהות
בחינוך – פתיחה;
 – 123/15מתן אספקת שירותי סלולארי )רט"ן( – החלטה.

א – 103/16 .הפעלת תוכנית מעגן לגיל הרך עבור ילדי העיר בני-ברק – פתיחה;
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) (15/2016בעיתון "כלכליסט" ביום שני ,י"ג באדר א'
ה'תשע"ו ) (22/2/16ובעיתון "גלובס" ביום שלישי ,י"ד באדר א' ה/תשע"ו ).(23/2/16
בפתיחת תיבת המכרזים ,ע"י היו"ר והמזכיר ,נמצאה הצעה אחת למכרז זה.

שם המציע

הסכום

"אחיה -ללמוד שאתה יכול",
רחוב בעל התניא  ,26בני-ברק

מסכום שעל כל  2שקלים
שהעירייה תשלם ,הוא יוסיף 1
שקל

אמדן העירייה

על כל  2שקלים שתשלם
העירייה ,יוסיף המציע  1שקל.

ערבות
בנק פאג"י ,רחוב הרב יעקב
לנדא  ,4בני-ברק
ע"ס  10,000שקלים חדשים,
בתוקף עד יום חמישי ,ג' בסיוון
ה'תשע"ו ).(9/6/16

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגפי תקציבים ומח' התכנית הלאומית של העירייה.
ב – 105/16 .הפעלת מרכזי למידה לבנות ונערות העיר בני-ברק – פתיחה;
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) (15/2016בעיתון "כלכליסט" ביום שני ,י"ג באדר א'
ה'תשע"ו ) (22/2/16ובעיתון "גלובס" ביום שלישי ,י"ד באדר א' ה/תשע"ו ).(23/2/16
בפתיחת תיבת המכרזים ,ע"י היו"ר והמזכיר ,נמצאה הצעה אחת למכרז זה.
שם המציע

איגוד מנהלי בתי-ספר העל-
יסודיים והסמינרים בית-יעקב,
רחוב צפניה  ,5בני-ברק.

מחליטים :להעביר לבדיקה באגפי התקציבים והחינוך של העירייה.

ערבות
בנק פאג"י ,רחוב הרב יעקב
לנדא  ,4בני-ברק ,ע"ס 10,000
שקלים חדשים ,בתוקף עד יום
חמישי ,ג' בסיוון ה'תשע"ו
).(9/6/16

ג – 108/16 .הפעלת מעון יום טיפולי לאוכלוסייה מש"ה – הארכת יום השהות בחינוך –
פתיחה;
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) (17/2016בעיתון "כלכליסט",ביום שני ,כ' באדר א'
ה'תשע"ו ) (29/2/16ובעיתון " גלובס " ביום שלישי ,כ"א באדר א' ה'תשע"ו ).(1,3,16
המעטפות נפתחו ע"י היו"ר והמזכירים ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

א" .אוהל שרה" ,שדרות רבי
טרפון  ,5בני-ברק.

ב" .עזר מציון" ,רחוב הרב
שמואל רבינוב  ,5בני-ברק.

ערבות
בנק דיסקונט ,רחוב רבי עקיבא
 ,60בני-ברק ע"ס 10,000
שקלים ,בתוקף עד ליום שלישי,
ט"ו בסיוון ה'תשע"ו ).(21,6,16

בנק פאג"י ,רחוב רבי עקיבא
 ,86בני-ברק ע"ס 10,000
שקלים בתוקף עד ליום שלישי,
ט"ו בסיוון ה'תשע"ו ).(21/6/16

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגפי התקציבים ושירותים חברתיים של העירייה.
ד – 109/16 .הפעלת מעון יום אימוני לאוכלוסייה מש"ה בנים עד גיל  9ובנות – הארכת יום
השהות בחינוך – פתיחה;
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) (17/2016בעיתון "כלכליסט",ביום שני ,כ' באדר א'
ה'תשע"ו ) (29/2/16ובעיתון " גלובס " ביום שלישי ,כ"א באדר א' ה'תשע"ו ).(1,3,16

לא נמצאו בפתיחת תיבת במכרזים ,ע"י היו"ר והמזכיר ,כל מעטפה למכרז זה.
ה – 110/16 .הפעלת מעון יום אימוני לאוכלוסייה מש"ה בנים מגיל  – 9הארכת יום השהות
בחינוך – פתיחה;
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) (17/2016בעיתון "כלכליסט",ביום שני ,כ' באדר
א' ה'תשע"ו ) (29/2/16ובעיתון "גלובס" ביום שלישי ,כ"א באדר א' ה'תשע"ו ).(1,3,16

בפתיחת תיבת המכרזים ,ע"י היו"ר והמזכיר ,נמצאה הצעה אחת למכרז זה.
שם המציע

"רפואה וישועה" רחוב אברהם
שפירא  ,16אשדוד.

ערבות
בנק פאג"י ,רחוב הרב יעקב
לנדא  ,4בני-ברק ,ע"ס 10,000
שקלים ,עד ליום שלישי ,ט"ו
בסיוון ה'תשע"ו ).(21/6/16

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגפי התקציבים ושירותים חברתיים של העירייה.

ו.

 – 123/15מתן אספקת שירותי סלולארי )רט"ן( – החלטה.

ישיבת הועדה נקבעה לשעה  4אחה"צ ,והחלטה התקבלה בשעה  ,4:35דהיינו למעלה ממחצית השעה
מאז נקבעה תחילת הישיבה ,ולכן הישיבה חוקית בכל מספר המשתתפים.
המכרז נפתח בישיבת ועדת המכרזים מס'  21ונמצאו שלוש הצעות" :פרטנר תקשורת"" ,פלאפון
תקשורת"" ,הוט מובייל".
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף תקציבים ובמח' המשפטית של
העירייה.
בבדיקה ע"י חב' "אופטימום מכרזים" נמצא ,כי חב' "פלאפון תקשורת" וחב' "הוט מובייל" צירפו את כל
מסמכי המכרז חתומים בחתימת המציע אשר להצעת "פרטנר תקשורת" נחתמו כל מסמכי המכרז ע"י
המציע ,אך חסר פירוט פריסה ומוכנות הרשת לדור  4ופריסת הרשת הנוכחית .מכתב המלצה אחד שצורף
אינו בהתאם לפורמט הנדרש בחוברת המכרז.
בהצעת חב' "פלאפון תקשורת" מכתבי ההמלצה שצורפו אינם בהתאם לפורמט הנדרש בחוברת המכרז.
בהצעת "הוט מובייל" ,מבחינת מוקדי השירות ,יש למציע רק ארבעה מוקדי שירות פעילים בין חדרה
לגדרה )הם ממוקמים בחדרה ,נתניה ,פתח-תקוה וראשון-לציון( ומוקד מתוכנן חדש נוסף בבני-ברק.
בטבלת סיכום בדיקת ההצעות הכוללת את דירוג המציעים לאחר בדיקת ההצעות ,בהתאם למשקל
החבילות נמצא:
אמדן העירייה -ניקוד משוקלל.₪ 5,575.5 :
"פרטנר תקשורת" -ניקוד משוקלל) ₪ 4,053.5 :פער מהאמדן .(-27%
"פלאפון תקשורת" -ניקוד משוקלל) ₪ 3,212.4 :פער מהאמדן .(-42%
"הוט מובייל"-ניקוד משוקלל) ₪ 3,592.5 :פער מהאמדן .(-36%

בעקבות נתונים אלו ,ממליצה גב' אתי הראל מחב' "אופטימום מכרזים" ,שככל שהועדה תמצא ,כי הצעת
המציע אשר זכה בניקוד המשוקלל הנמוך ביותר )חב' "פלאפון תקשורת"( וההבהרות שנתקבלו ,ככל
שנדרשו ,בדבר טיב ואופן אספקת השירותים מספקות ,להמליץ לראש העירייה להתקשר עימו בהסכם
למתן השירותים נשוא מכרז זה.
מחליטים :לקבל את המלצת חב' "אופטימום מכרזים" ,ולהמליץ לראש העירייה להתקשר בהסכם עם חב'
"פלאפון תקשורת" ,שזכתה בניקוד המשוקלל הנמוך ביותר3,212.4 -ש"ח ) -42%פער מהאמדן(.

