פרטי כל ועדת מכרזים מס' 36
מיום חמישי ,כ"ג בטבת ה'תשפ"א ()7/1/2021
בהעדר יו"ר הועדה  -הרב רפאל אליהו גרינבאום ,החליטה הועדה על מינוי של הרב
מנחם שפירא ,סגן רה"ע  ,כיו"ר הועדה ,בישיבה זו.
השתתפו:
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע ,יו"ר הועדה בישיבה זו;
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;
רו"ח משה גרנטשטיין ,ס .מנהל אגף חוזים ומכרזים;
ישראל לייזר ,מנהל מחלקת חזות העיר;
עו"ד בר לב;
רו"ח ,שושי לרנר ,מנהלת אגף יזמות וכלכלה;
חיה לוין ,ס .מנהל אגף דוברות.
על סדר-היום:
א .מכרז -131/20הצבה והתקנה חיבור ואחזקה של מתקן מיצג רב חושי בפארק
החי-החלטה;
ב .מכרז  -132/20אספקה והצבה של לוחות מודעות ברחבי העיר בני ברק-
החלטה
ג .מכרז  -133/20פרסום מודעות עירוניות בעיתונות ארצית-שימוע והחלטה
ישיבת הועדה נקבעה לשעה  2:00בצהריים ,החלק של ההחלטות החל בשעה 2:15
אחה"צ ,דהיינו רבע שעה לאחר השעה שנקבעה ומשום כך הקוורום חוקי.

א .מכרז -131/20הצבה והתקנה חיבור ואחזקה של מתקן מיצג רב חושי בפארק
החי-החלטה.
המכרז נפתח בישיבה מס'  35של ועדת המכרזים והוגשו  3הצעות :דיסק אין בע"מ,
קבוצת אורפאן בע"מ ,בריז קריאייטיב בע"מ.
ההצעות הועברו לבדיקה ולהשוואה ,באגף חוזים ומכרזים של העירייה.
עו"ד בר לב :יש  3הצעות .היתה פגישת בחינה ,הגיעו  3חברות טובות מאוד.
ישראל לייזר :לקחנו מחיר  ₪ 10לילד ,מחיר נמוך למיצג .זה מיצג ברמה גבוהה,
בכיתה נכנסים  32ילדים.
שושי לרנר ,רו"ח :תכנית כלכלית ,יהיו  3מיצגים ואז כל ילד יוכל לראות את
שלושתם .אפשר להוסיף עוד מייצגים בתוספת תשלום .החברה נותנת תחזוקה ל5-
שנים.
מחליטים :לקבל את הצעת חב' דיסק אין בע"מ שקיבלו את הדרוג הגבוה ביותר.

ב .מכרז  -132/20אספקה והצבה של לוחות מודעות ברחבי העיר בני ברק-
החלטה.
המכרז נפתח בישיבה מס'  35של ועדת המכרזים והוגשו  3הצעות :אי .אם .שגב
תעשיות בע"מ ,אביב זגורי פרסומאים בע"מ ,כלל גלגלי פרסום בע"מ.
ההצעות הועברו לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של העירייה.
משה גרנטשטיין :הוגשו  3הצעות ,אביב זגורי קיבל את הניקוד הכי גבוה ,הצעה הכי
זולה .רק הם הציגו את כל האסמכתות כנדרש .יש ניסיון טוב איתו מהעבר.
מחליטים :לקבל את הצעת אביב זגורי פרסומאים בע"מ שעומדת בכל תנאי הסף
והדרישות ויש לעירייה נסיון טוב איתם.
ג .מכרז  -133/20פרסום מודעות עירוניות בעיתונות ארצית-שימוע והחלטה
המכרז נפתח בישיבה מס'  34של הועדה ונמצאו  2הצעות :אקטיב ויז'ן בע"מ ואשכנזי
זלצמן בע"מ.
חב' אשכנזי זלצמן כתבו במכתב הבהרות שהצעת המחיר שלהם הוא אינצ' אחד
לפרסום אחד ואם מדובר ב 2פרסומים המחיר הינו כפול.
חב' אקטיב ויז'ן .בעיתון גלובס וכלכליסט כתבו  0לפרסום ביום שישי.,
בישיבה מס'  35של הועדה הוחלט לקרוא לשימוע לחב' אקטיב ויז'ן בע"מ.

משה גרנטשטיין :בפרסום ימי שישי בגלובס וכלכליסט הצעה היתה . ₪ 0
השימוע התקיים בזום
מאיר שטיינרייך :השימוע הינו לצורך בדיקת ההצעה שלכם ואינו מעיד על סיכויי
הזכיה ,מה הנציגים של החברה והאם יש להם זכות לקבל החלטות בשם החברה?
חב' אקטיב ויז'ן :שירן יהודה כלכלנית ושגב דדו ,מנהל המשרד – ויש לנו יכולת לקבל
החלטות בשם החברה
מאיר שטיינרייך :למה כתבתם בגלובס וכלכליסט ביום שישי הצעה ?0
אקטיב ויז'ן :כלכליסט -כי אין עיתון ביום שישי .רק ראשון –חמישי יש עיתון.
מאיר שטיינרייך :בהצעת מציע של דרושים הכוונה לפרסום לעיתון אחד באינצ' ,או
שתי עיתונים.
אקטיב ויז'ן 2 :פרסומים באותו עיתון .
מחליטים :פרקים א' וד' -לקבל הצעת חב' אקטיב ויז'ן בע"מ.
פרקים ב ,וג' -לקבל הצעת חב' אשכנזי זלצמן בע"מ.

______________

_________________

הרב מנחם שפירא

הרב אברהם רובינשטיין

יו"ר ועדת מכרזים בישיבה זו

ראש העיר

