פרטי-כל של ישיבה מס'  30של ועדת המכרזים,
מיום שלישי ,י"א בניסן ה'תשע"ו )(19,4,16
השתתפו:
הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה -יו"ר;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע-חבר;
הרב נתן צבי כהן ,חבר הנהלת העירייה-חבר.

נכחו:
חנוך זיידמן ,מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
מאיר שטיינרייך ,סגן מנהל אגף תקציבים.

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

א.
ב.

מכרז  – 124/15בניית מקווה טהרה ברח' סוקולוב בבני-ברק – החלטה;
מכרז  – 101/16בניית  4גנ"י כולל עבודות פיתוח ותשתיות חוץ ,בעבור עמותת "פני מנחם"-
החלטה.

ישיבת הועדה קיבלה את החלטותיה בשעה  4אחה"צ ,לאחר שעברה מחצית השעה מהזמן שנקבע לכינוס
הועדה ,ומשום כך ,הישיבה חוקית בכל מספר משתתפים.

א.

 – 124/15בניית מקווה טהרה ברח' סוקולוב בבני-ברק – החלטה.

הרב שמחה שטיצברג :המכרז נפתח בישיבתה הקודמת של הועדה ונמצאה הצעה אחת :קל פלד ,רח'
הרטום ,הר חוצבים  ,12ירושלים.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברה ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגפי תשתיות ופיתוח ותקציבים ובמח'
המשפטית של העירייה.
במסגרת הליך בחינת ההצעה ע"י הגופים העירוניים שנקבעו לכך ,נמצא כי הוגשו כל המסמכים
והאסמכתאות ,כפי שנדרש.

ישנו אישור של רו"ח על היקף בניה של  25מליון שקלים ,לא כולל מ.ע.מ ,.בשנה ,בין השנים .'15-'11
בניית מקוואות בחמש השנים האחרונות )אשדוד 200 -ממ"ר ,ראש העין 220 -ממ"ר ,אשדוד נוסף220-
ממ"ר ,יבנה 200 -ממ"ר ,אשדוד 300 -ממ"ר ,הרצליה 400 -ממ"ר ,בית-שמש 250 -ממ"ר( ,צורף רישום
100ג' 4עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,צורפו המלצות מגופים ציבוריים ,לרבות רשויות
מקומיות; כל מסמכי המכרז חתומים ,הערבות הבנקאית ע"ס  100,000שקלים תקינה ,צורף אישור תקף
על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים ,צורף אישור תקף על זיכוי מס הכנסה
במקור ,צורף העתק תעודת עוסק מורשה ,צורף אישור רו"ח ,נספח א' ,1למכרז המאשר עמידה בתנאי
סעיף זה ,צורפו אישורים מתאימים לרישום תאגיד ברשם החברות ,צורפו שמות וחתימת מורשי החתימה
וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם ,צורפה קבלה על רכישת המכרז ,הצעת המציע 0 ,18% -הנחה.
משום כך ,מציע יו"ר הועדה ,למרות היותה הצעת יחיד ,לקבלה הואיל והיא עומדת בכל תנאי המכרז.
מחליטים :לקבל את הצעת "קל פלד" למכרז ,למרות היותה הצעת יחיד ,וזאת בגלל עמידת ההצעה בכל
תנאי המכרז.
ב.

 – 101/16בניית  4גנ"י כולל עבודות פיתוח ותשתיות חוץ ,בעבור עמותת "פני מנחם"-
החלטה.

המכרז נפתח בישיבתה הקודמת של הועדה ונמצאה הצעה אחת :אל.די ,שיא הנדסה.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברה ההצעה לבדיקה באגפי תשתיות ופיתוח ותקציבים ובמח' המשפטית של
העירייה.
הרב שמחה שטיצברג :בהתאם לבדיקת הגורמים העירוניים שנקבעו לכך ,נמצא כי הוגשו כל המסמכים
והאסמכתאות ,כפי הנדרש.
צורף אישור רו"ח על ניסיון בבנייה ובתוספות בניה בבתי-ספר ובמוסדות ציבור בהיקף של  3מליון שקלים
בשנה ,במשך שלוש השנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה; רישום עפ"י חוק רישום הקבלנים לעבודות
הנדסה בנאיות בענף הבנייה בסיווג 100ג' ,3המלצות מגופים ציבוריים ,לרבות רשויות מקומיות) ,קופ"ח
מכבי ,עיריית נתניה" ,מי אביבים" ,החברה לפיתוח הרצליה -שתי עבודות ,קופ"ח מאוחדת ,עיריית אלעד(,
כל מסמכי המכרז חתומים ,ערבות בנקאית ע"ס  ₪ 100,000תקינה ,אישור תקף על ניהול פנקס חשבונות
ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים ,אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור ,העתק תעודת עוסק
מורשה ,אישור רו"ח המאשר עמידה בתנאי המכרז ,שמות וחתימת מורשי החתימה וסמכותם לחיוב
התאגיד בחתימתם ,קבלה על רכישת המכרז ,הצעת המציע 0,5% -הנחה.
היו"ר מציע לחברי הועדה ,הואיל וההצעה עומדת בכל תנאי הסף של המכרז לקבלה למרות היותה הצעת
יחיד .כמו"כ מר חנוך זיידמן ,מנהל אגף תשתיות ופיתוח של העירייה מסר לחברי הועדה ,כי הקבלן עבד
בעבר עם העירייה ,בבינוי מבנה תלמוד-תורה "כינור דוד" ,ולשביעות רצונה.
מחליטים :הואיל והמציע עמד בכל תנאי המכרז ,וגם עבד בעבר עם העירייה לשביעות רצונה ,לקבל את
ההצעה ,למרות היותה הצעת יחיד.

