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בס"ד

פרטי-כל של ישיבה מס'  35של ועדת המכרזים,
מיום חמישי ,ז' באב ה'תשע"ו ()11,8,16
השתתפו:
הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה-יו"ר הועדה;
הרב מיכאל קקון ,חבר הנהלת העירייה-חבר הועדה;
הרב גדליהו בן שמעון ,חבר הנהלת העירייה-חבר הועדה;
הרב חיים מנחם רוחמקין ,חבר מועצת העירייה-חבר הועדה.
נכחו:
יהודה ליבוביץ ,עו"ד -היועה"מ; מאיר שטיינרייך ,סגן מנהל אגף תקציבים; שמעון קשש ,מנהל מח'
ילדים ונוער בסיכון ותכנית  ;360אינג' אלכס בליאצקי ,מהנדס אגף תשתיות ופיתוח ומנהל מח'
תחזוקה באגף; קבלן יששכר יהושע ,חב' "אופק".
רישום הפרטי-כל:
אברהם טננבוים -מזכיר העירייה ודוברה.
פתיחה:
על סדר-היום:
 -127/16מכרז להפעלת מועדון ופעילות פנאי לקשישים מועדון מועשר.
החלטות:
 -106/16הפעלת מרכז למידה לבנים בלימודי גמרא לילדי העיר בני ברק.
 -121/16מכרז לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של מערכות ניקוז ותעול בתחום השיפוט של העיר בני
ברק -שימוע והחלטה.
 -124/16מכרז להפעלת מועדוניות שיקומיות לילדים ולנערים בעלי צרכים מיוחדים.
פתיחה:
א .מכרז  -127/16מכרז להפעלת מועדון ופעילות פנאי לקשישים מועדון מועשר -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )54/2016בעיתון "כלכליסט" ביום חמישי ,ט"ו
בתמוז ה'תשע"ו ( )21/7/16וביום שישי ,ט"ז בתמוז ה'תשע"ו (.)22/7/16
המעטפות נפתחו ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

ערבות

מרכז תורני להרבצת תורה ומוסר,
רחוב רבן יוחנן בן-זכאי  20ב' ,בני-ברק

בנק פאג"י ,רחוב הרב יעקב לנדא  ,4בני-ברק,
ע"ס  10,000שקלים ,בתוקף עד ליום שלישי ,ז'
בחשוון ה'תשע"ז (.)8/11/16

קהל חסידי ויז'ניץ (ע"ר)
רחוב תורת-חיים  ,9בני-ברק

בל"ל ,סניף רחוב חזון-אי"ש ,בני-ברק ,ע"ס
 10,000שקלים ,בתוקף עד ליום שלישי ,ז'
בחשוון ה'תשע"ז (.)8/11/16
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בס"ד

שם המציע

ערבות

מועדון "אור יהושע" ,רחוב אור-החיים  ,19בני -בנק פאג"י ,רחוב הרב יעקב לנדא  ,4בני-ברק,
ע"ס  10,000שקלים ,בתוקף עד .8/8/2017
ברק

מחליטים:
להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי תקציבים ושירותים חברתיים ובמח' המשפטית של
העירייה.
החלטות:
חלק זה של הישיבה החל בשעה  5אחה"צ ,מחצית השעה לאחר השעה  4,30אחה"צ ,שנקבעה
לפתיחת ישיבת הועדה.
א .מכרז  -106/16הפעלת מרכז למידה לבנים בלימודי גמרא לילדי העיר בני ברק -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  34של ועדת המכרזים ונמצאו שתי הצעות" :מאירים -הכוונה וחינוך";
"אחיה-ללמוד שאתה יכול".
הועדה החליטה להעביר את ההצעה לבדיקה באגף התקציבים ובמח' התכנית הלאומית והמשפטית
של העירייה.
בבדיקה נמצא כי להצעת "מאירים" צורפו כל המסמכים ונחתמו .אשר להצעת "אחיה" ,צורפו כל
המסמכים ,אך המציע חתם רק על ההצעה והתצהיר ,אך לא על כל מסמכי המכרז.
יהודה ליבוביץ עו"ד :כיוון שמתוך חתימתו של המציע "אחיה" על ההצעה והתצהיר עולה בבירור
שהחתימה מתייחסת גם לכל מסמכי המכרז ,וגם כיוון שמדובר במכרז לא לגבי נתונים כספיים אלא
לגבי נתונים איכותיים ויכולת ,משום כך ,ניתן לקבל את ההצעה.
מחליטים:
בעקבות חוו"ד היועה"מ של העירייה ,לקבל את שתי ההצעות" :מאירים -הכוונה וחינוך" ו"אחיה-
ללמוד שאתה יכול".
ב .מכרז  -121/16מכרז לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת של מערכות ניקוז ותעול בתחום
השיפוט של העיר בני ברק -שימוע והחלטה.
הרב שמחה שטיצברג :בישיבת הועדה מס'  34נמסר ,כי להצעת "אופק" צורפה המלצה מעיריית
ירושלים על שלוש שנות עבודה בתחום זה .יחד עם זאת ,הקבלן רשם במכתב כי עבד בעיריית
מודיעין ,בשנים  ,'16-'15שהן שנתיים .לצורך זה ,הוזמן לשימוע נציג חב' "אופק".
יששכר יהושע ,נציג חב' אופק :גם בסיור קבלנים במבנה העירייה נאמר למאיר שטיינרייך ,מארגן
הסיור ,שקשה לקבל המלצות מעיריות .השגנו ,מכל מקום ,מעיריית ירושלים ,בה אני עובד כ8-
שנים.
יהודה ליבוביץ עו"ד :האם ישנן עיריות שאינן נותנות המלצות לקבלנים על עבודתם בהן?
יששכר יהושע  :עבדתי גם בעיריית ביתר-עילית בתחזוקת מערכות ניקוז ,ביוב ,כבישים.
מאיר שטיינרייך :ביקשנו המלצות בניקוז ובתעול ולא תשתיות בכללותן ,אלא יש צורך בפירוט.
יששכר יהושע  :מי שיודע לבצע תשתיות כאלו ,האם אין יודע לנקות ולתחזק?
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הרב שמחה שטיצברג :זה לא ברור שמי שיודע לבצע יודע גם לנקות ,ולכן ישנה לכך דרישה במכרז.
יששכר יהושע :בעיריית ירושלים יש לי ניסיון בניקוז ובתעול.
מאיר שטיינרייך :במכרז נתבקשו יותר מהמלצה אחת ,ו"אופק" הגישה המלצות של שלוש שנים רק
מעיריית ירושלים ,ואילו במכתב הקבלן על עבודות בעיריית מודיעין מדובר בשנים  ,'16 ,'15שהן
שנתיים.
יהודה ליבוביץ :הקבלן הבהיר עם מי הוא עובד וכמה זמן :בירושלים 3 -שנים; במודיעין -שנתיים.
מיכאל קקון :האם לחב' "אופק" יש עוד עירייה עימה היא עובדת וכמה זמן?
יששכר יהושע :בירושלים עבדתי כשמונה שנים .במודיעין אני עובד שנתיים ,ואם כך יכולתי ,בוודאי,
לעבוד אצלה גם בשנה שלישית.
יהודה ליבוביץ :מבדיקת הדברים עולה ,שהמציע "אופק" ,כיוון שהגיש ניסיון של שלוש שנות עבודה
רק מעיריית ירושלים ,ואילו לגבי עיריית מודיעין כותב הקבלן שהוא עבד בה רק שנתיים ,הרי שאין
הצעתו עומדת בתנאי המכרז.
מחליטים:
כיוון שהצעת חב' "אופק" נפסלת בגלל אי עמידתה בתנאי הסף של המכרז ,לקבל את ההצעה מס'
 -2חב' "ארזים" ,שלה ישנם מכתבי המלצה מעיריית רמת-גן ומעיריית גבעתיים ,גם באחזקה.
ג .מכרז  -124/16מכרז להפעלת מועדוניות שיקומיות לילדים ולנערים בעלי צרכים מיוחדים-
החלטה.
הדיון נדחה לישיבתה הקרובה של הועדה.

