פרטי-כל של ישיבה מס'  29של ועדת המכרזים,
מיום שלישי ,ד' בניסן ה'תשע"ו )(12,4,16
השתתפו:
הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה -יו"ר;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע-חבר;
הרב עזרא אברהם גרין ,חבר מועצת העירייה-חבר.

נכחו:
יהודה ליבוביץ ,עו"ד-יוע"מ;
חנוך זיידמן ,מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
יהודה לוי ,משנה למנהל אגף החינוך ומנהל מח' חינוך מיוחד;
מאיר שטיינרייך ,סגן מנהל אגף תקציבים;
שמעון קשש ,מנהל מח' ילדים ונוער בסיכון ותכנית .360

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

א.
ב.
ג.

 – 124/15בניית מקווה טהרה ברחוב סוקולוב– פתיחה;
 – 101/16בניית ארבעה גני-ילדים ,כולל עבודות פיתוח ותשתיות חוץ בעבור עמותת "פני
מנחם"-פתיחה;
 – 108/16הפעלת מעון-יום טיפולי לאוכלוסייה מש"ה – הארכת יום השהות בחינוך – דיון לגבי
מעטפה ,בעקבות פניית עמותת על"ה.

א – 124/15 .בניית מקווה טהרה ברחוב סוקולוב– פתיחה;

המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) ,(1/2016בעיתון "כלכליסט" ביום שני ,כ"ג בטבת
ה'תשע"ו ) (4/1/16ובעיתון "גלובס" ביום שלישי ,כ"ד בטבת ה'תשע"ו ).(5/1/16
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
הסכום

שם המציע

ערבות
בנק מזרחי-טפחות סניף כנפי
נשרים ,ירושלים

קל-פלד ,רח' הרטום ,הר
חוצבים  12ירושלים

 0,18%הנחה לכל המקווה

אמדן העירייה

 7,5%הנחה

ע"ס  100,000שקלים ,בתוקף
עד ליום ג' בתמוז ה'תשע"ו
).(9/7/16

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגפי תשתיות ופיתוח ותקציבים ובמח' המשפטית של העירייה.
ב – 101/16 .בניית ארבעה גני-ילדים ,כולל עבודות פיתוח ותשתיות חוץ בעבור עמותת "פני
מנחם"-פתיחה;
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) ,(1/2016בעיתון "כלכליסט" ביום חמישי ,י"ח בשבט
ה'תשע"ו ) (28/1/16ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,י"ט בשבט ה'תשע"ו ) .(29/1/16ובמכרזי השלטון המקומי
)) (20/2016שינוי בתנאי סף( בעיתון "כלכליסט" ביום חמישי ,ל' באדר-א' ה'תשע"ו ) (10/3/16ובעיתון
"גלובס" ביום שישי ,א' באדר-ב' ה'תשע"ו ).(11/3/16
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע
אל.די .שיא ההנדסה ,רחוב הרי
יהודה ,54

הסכום

הנחה בגובה 0,5%

גני תקוה
אמדן העירייה

ערבות
בל"ל ,סניף כפר גנים ,ע"ס
 100,000שקלים ,בתוקף עד
ליום שלישי ,כ"ט בסיוון
ה'תשע"ו ).(5/7/16

 0%הנחה

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגפי תשתיות ופיתוח ותקציבים ובמח' המשפטית של העירייה.
ג – 108/16 .הפעלת מעון-יום טיפולי לאוכלוסייה מש"ה – הארכת יום השהות בחינוך – דיון
לגבי מעטפה ,בעקבות פניית עמותת על"ה.
מעטפות המכרז נפתחו בישיבתה הקודמת של הועדה ,ונמצאו שתי הצעות" :אוהל שרה" ו"עזר מציון".

יומיים לאחר פתיחת ההצעות בישיבת הועדה ,שהתקיימה ביום שני ,י"א באדר-ב' ה'תשע"ו )(21/3/16
הגיעו נציגי עמותת על"ה וטענו ,כי ,באתר העירוני נכתב שהתאריך האחרון להגשת ההצעות הוא ביום
רביעי ,י"ג באדר-ב' ה'תשע"ו ) ,(23/3/16ובאותו יום הם הגישו את הצעתם במעטפה לתיבת המכרזים
שבעירייה.
בתשובה לשאלת עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועה"מ של העירייה ,השיב מר מאיר שטיינרייך ,סגן מנהל אגף
התקציבים של העירייה והעוסק בנושאי המכרזים ,כי ,אכן ,באתר העירוני נכתב התאריך האחרון להגשת
המכרז בטענת עמותת על"ה ,אך במסמכי המכרז כתוב שהתאריך האחרון להגשת המכרז הוא ביום שני,
י"א באדר-ב' ה'תשע"ו ) .(21/3/16הוא גם הוסיף כי במכרזי השלטון המקומי ) (17/2016פורסם כי
התאריך האחרון הוא ביום שני ,י"א באדר-ב' ה'תשע"ו ) .(21/3/16נציגי על"ה הבהירו את טענתם במייל
שנשלח למר מאיר שטיינרייך.
מר מאיר שטיינרייך גם הבהיר לחברי הועדה ,שאת הסכום לפרוייקט מממן משרד הרווחה )הממשלתי(,
ותפקיד העירייה בנושא לבדוק את תנאי הסף.
המעטפה נפתחה פיזית בישיבת הועדה.
שם המציע
על"ה ,עזר לילד המיוחד ,רחוב הרב עוזיאל ,66
בני-ברק

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

מחליטים :להעביר לבדיקת היועה"מ של העירייה האם יש לראות בכך הצעה ,למרות האיחור בתאריך
ההגשה.

