פרטי כל ועדת מכרזים מס' 35
מיום חמישי ,ב' בטבת ה'תשפ"א ()17/12/20
השתתפו:
הרב רפאל אליהו גרינבאום ,יו"ר הועדה;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע ,חבר הועדה;
הרב יהושע מנדל ,סגן רה"ע ,חבר הועדה;
הרב מיכאל קקון ,חבר הועדה;
הרב משה שלום מלאכי ,חבר הועדה;
הרב אריאל ניר ,חבר הועדה.

נכחו:
עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועה"מ של העירייה;
מאיר שטיינרייך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים;
גידי ליכטיג ,חשב אגף ל.א.ה;.
מרדכי מזרחי ,חברת כלל גלגלי פרסום;
רבקי רובינשטיין ,מנהלת מחלקת פרסום;
רו"ח שושנה לרנר ,מנהלת אגף יזמות וכלכלה;
חיה לוין ,ס .מנהל אגף דוברות.
על סדר-היום:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

מכרז  -131/20הצבה והתקנה חיבור ואחזקה של מתקן מיצג רב חושי בפארק
החי-פתיחה;
מכרז  -132/20אספקה והצבה של לוחות מודעות ברחבי העיר בני ברק-
פתיחה;
מכרז  -109/20מתן שירותים לאיסוף וסילוק גזם גרוטאות פסולת אריזות
תכולת כלי אצירה כתומים ואשפה ביתית-החלטה;
מכרז  -123/20הוצאה לאור של הפקות דפוס-החלטה;
מכרז  -127/20ניהול מוקד טלפוני חינוכי בבני ברק-החלטה;
מכרז  -128/20הפעלת מערך שיעורי תורה בקהילה-החלטה;
מכרז  -129/20עריכת והפקת קובצי שיעורי תורה-החלטה;
מכרז  -133/20פרסום מודעות עירוניות בעיתונות ארצית-פתיחה.

ישיבת הועדה נקבעה לשעה  12:00בצהרים ,החלק של ההחלטות החל בשעה 12:15
בצהרים ,דהיינו רבע שעה לאחר השעה שנקבעה ומשום כך הקוורום חוקי.
א .מכרז  -131/20הצבה והתקנה חיבור ואחזקה של מתקן מיצג רב חושי בפארק
החי-פתיחה.
המכרז פורסם בעיתון "כלכליסט" ,ביום שני ,כ"ב בחשון ה'תשפ"א (,)9/11/20
ובעיתון "גלובס" ,בימים ראשון ושני ,כ"א וכ"ב בחשון ה'תשפ"א (.)8-9/11/20
המעטפות נפתחו ע"י יו"ר הועדה ,בנוכחות המשתתפים.
שם

סכום

דיסק אין בע"מ

₪ 2,564,102
לפני מע"מ

קבוצת אורפאן בע"מ

₪ 2,446,530
לפני מע"מ

בריז קריאייטיב בע"מ

₪ 2,487,180
לפני מע"מ

אמדן העירייה

 ₪ 3,000,000כולל מע"מ

ערבות
בנק דיסקונט
בסכום של עד ₪ 75,000
עד לתאריך 9.3.21
בנק מזרחי טפחות
בסכום של עד ₪ 75,000
עד לתאריך 9.3.21
בנק מזרחי טפחות
בסכום של עד ₪ 75,000
עד לתאריך 9.3.21

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של
העירייה.
ב .מכרז  -132/20אספקה והצבה של לוחות מודעות ברחבי העיר בני ברק-
פתיחה.
המכרז פורסם בעיתון "כלכליסט" ביום ראשון ,כ"ח בחשון ה'תשפ"א ()15/11/20
ובעיתון "גלובס" בימים חמישי ושישי ,כ"ה-כ"ו בחשון ה'תשפ"א (.)12-13/11/20
המעטפות נפתחו ע"י יו"ר הועדה ,בנוכחות המשתתפים.
סכום
שם
אי .אם .שגב לוח מודעות גדול₪ 4,600-
תוספת תאורה ללוח₪ 2,100 -
תעשיות
לוח מודעות קטן₪ 4,250-
בע"מ

ערבות
בנק לאומי
בסכום של עד
₪ 20,000
עד לתאריך 17.3.21

פירוק ופינוי של לוחות מודעות קיימים400-
₪
אביב זגורי לוח מודעות גדול₪ 4,100-
פרסומאים תוספת תאורה ללוח₪ 700 -
לוח מודעות קטן₪ 3,100-
בע"מ
פירוק ופינוי של לוחות מודעות קיימים300 -
₪
כלל גלגלי לוח מודעות גדול₪ 8,000-
פרסום בע"מ תוספת תאורה ללוח₪ 1,000-
לוח מודעות קטן₪ 6,500-
פירוק ופינוי של לוחות מודעות קיימים500-
₪
לוח מודעות גדול₪ 10,320 -
אמדן
תוספת תאורה ללוח₪ 2,500 -
העירייה
לוח מודעות קטן₪ 8,547-
פירוק ופינוי של לוחות מודעות קיימים1,500-
₪

בנק דיסקונט
בסכום של עד
₪ 20,000
עד לתאריך 17.3.21
בנק הפועלים
בסכום של עד
₪ 20,000
עד לתאריך 17.3.21

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של
העירייה.
ג .מכרז  -109/20מתן שירותים לאיסוף וסילוק גזם גרוטאות פסולת אריזות
תכולת כלי אצירה כתומים ואשפה ביתית-החלטה.
המכרז נפתח בישיבה מס'  34של הועדה ,ונמצאו  4הצעות :י.ר.א.ב .שרותי נוי 1985
בע"מ; נאות דורית בע"מ; טיירו נעים בע"מ; מרדכי זיבאי בע"מ.
ההצעות הועברו לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של העירייה.
מאיר שטיינרייך :הוגשו  4הצעות למכרז .יש  2פרקים שיכלו להציע לכל אחד בנפרד.
פרק א' -חב' נאות דורית  4.7%-הנחה וחב' י.ר.א.ב  2%-הנחה.
 2החברות האחרות נפסלו ,היו מעל מחירי המקסימום.
פרק ב'-חב' נאות דורית ₪ 5.24-וחב' מרדכי זיבאי.₪ 5.5 -
הרב משה שלום מלאכי :מתנגד לזכיה של חב' נאות דורית שפינתה בכישלון במשך
כל השנים .אי פינוי גזם ,היות וכך והמטרה שלנו שהעיר תהיה יותר נקיה .הם לא
עמדו בתנאי המכרז .ולא עשו להם שימוע ומעכשיו נגיש תלונה שיטפלו בכשלים ,כי
לא ניתן צ'אנס נוסף לכשלונות של החברה.
הרב מיכאל קקון :למדתי שיש רכזי אזור ויש לפנות לרכזי אזור שיטפלו בבעיה והם
מטפלים מידי בתלונה.

הרב אריאל ניר :מבקש להוציא דגל אדום לחברה שהיא לא תמיד מפנה בעיר את
הגזם כנדרש.
מחליטים :לקבל את הצעת חב' נאות דורית להוציא את הרב משה שלום מלאכי
והרב אריאל ניר שהתנגדו.
ד .מכרז  -123/20הוצאה לאור של הפקות דפוס-החלטה.
המכרז נפתח בישיבה מס'  34של הועדה ,ונמצאו  10הצעות :אופסט ישורון ,אמ
הפצות פרסום-פלבינסקי אוריה; ילו ניהול בע"מ; גול גרופ; דפוס בארי; קרויזר נתן-
נתיב מדיה; מ.ר .דפוס המאיר; דפוס חבצלת ( )1972בע"מ; ה.ש.ל.מ.ה .תעשיות דפוס
בע"מ; רובין ר.י.ד .בע"מ.
ההצעות הועברו לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של העירייה.
מאיר שטיינרייך :הוגשו  10הצעות למכרז 3 .פרקים למכרז.
גיל גרופ-לא הגישו ערבות ,קרויזר נתן  -נפסל מאחר ותאריך הצמדת הערבות היה
שגוי, .מ.ר .דפוס המאיר-הוגש ערבות ביצוע ולא ערבות השתתפות .פרק א' עד היום
עשה אופסט ישורון ,וגם כעת הוא הגיש הנחה הכי זולה .אך כיון שיש כמויות גדולות
של הדפסות מומלץ לקחת בית דפוס נוסף.
יהודה ליבוביץ ,יוע"מ  :חלוקת העבודה תתבצע ע"י דוברות העירייה ,השיקולים
שינחו את החלוקה מחיר ויעילות העבודה.
מחליטים :בסעיף א'  :אוספט ישורון ,כל העבודות הרשמות במכרז יעברו לאוספט
ישורון ,העבודות שלא רשומות במכרז ,הדוברות תיקח הצעות מחיר ,בין שתי
החברות הזוכות ,אופסט ישורון וילו ניהול  ,הזול והיעיל ביותר יקבל את העבודה .
פרק ב' :ילו ניהול ודפוס רובין חלוקה שווה-הבדל אחוז הנחה קטן
פרק ג' :ילו ניהול והש.ל.מ.ה .חלוקה שווה
ה .מכרז  -127/20ניהול מוקד טלפוני חינוכי בבני ברק-החלטה.
המכרז נפתח בישיבה מס'  34של הועדה ונמצאה הצעה אחת :חברותא לאורייתא.
ההצעות הועברו לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של העירייה.
מאיר שטיינרייך :הוגשה הצעה אחת ,חברותא לאורייתא הגישה את כל מסמכי
המכרז כנדרש ועמדה בתנאי הסף ,הצוות המקצועי התרשם מהם בישיבה.
מחליטים :לקבל את הצעת חברותא לאורייתא
ו .מכרז  -128/20הפעלת מערך שיעורי תורה בקהילה-החלטה.

המכרז נפתח בישיבה מס'  34של הועדה ונמצאה הצעה אחת :אחיעזר
ההצעות הועברו לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של העירייה.
מאיר שטיינרייך :הוגשה הצעה אחת ,אחיעזר הגישה את כל מסמכי המכרז כנדרש
ועמדה בתנאי הסף ,הצוות המקצועי התרשם מהם בישיבה.
מחליטים :לקבל את הצעת אחיעזר.
ז .מכרז  -129/20עריכת והפקת קובצי שיעורי תורה-החלטה.
המכרז נפתח בישיבה מס'  34של הועדה ונמצאה הצעה אחת :מעשי ידי-אתגרים
חינוכיים.
המעטפות נפתחו ע"י יו"ר הועדה ,בנוכחות המשתתפים.
מאיר שטיינרייך :הוגשה הצעה אחת ,מעשי ידי-אתגרים לימודיים הגישה את כל
מסמכי המכרז כנדרש ועמדה בתנאי הסף ,הצוות המקצועי התרשם מהם בישיבה.
מחליטים :לקבל את הצעת מעשי ידי-אתגרים חינוכיים.
ח .מכרז  -133/20פרסום מודעות עירוניות בעיתונות ארצית-פתיחה.
המכרז נפתח בישיבה מס'  34של הועדה ונמצאו  2הצעות :אקטיב ויז'ן בע"מ; אשכנזי
זלצמן בע"מ.
המעטפות נפתחו ע"י יו"ר הועדה ,בנוכחות המשתתפים.
מאיר שטיינרייך :הוגשו  2הצעות .בהצעת המציע היו  2פרסומים ,מחיר לאינצ'
אחד.
חב' אשכנזי זלצמן כתבו במכתב הבהרות אינצ' אחד לפרסום אחד.
חב' אקטיב ויז'ן לא כתבו כלום .בחלק מהעיתונים כתבו  ,0כי הם לא מפורסמים
בסוף שבוע ,מבקש לקרוא להם לשימוע.
מחליטים :לקרוא לשימוע לישיבה הבאה לחב' אקטיב ויז'ן.

______________

_________________

הרב אליהו גרינבאום

הרב אברהם רובינשטיין

יו"ר ועדת מכרזים

ראש העיר

