פרטי כל ועדת מכרזים מס' 37
מיום חמישי ,א' בשבט ה'תשפ"א ()14/1/21
השתתפו:
הרב רפאל אליהו גרינבאום ,יו"ר הועדה;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע ,חבר הועדה;
הרב ישראל משה פרידמן ,חבר הועדה;
הרב שמואל יהודה גוטסמן ,חבר הועדה;
הרב משה שלום מלאכי ,חבר הועדה.

נכחו:
עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועה"מ של העירייה;
רו"ח משה גרנטשטיין ,ס .מנהל אגף חוזים ומכרזים;
גדליה ליכטיג ,חשב אגף ל.א.ה;.
עו"ד בר לב;
רו"ח שושנה לרנר ,מנהלת אגף יזמות וכלכלה;
חיה לוין ,ס .מנהל אגף דוברות.
על סדר-היום:
א .מכרז -112/20בניית  16כיתות ו 4-גני ילדים ברח' צפת עם אופציה לבנית
מרתף-פתיחה;
ב .מכרז -113/20בנייית כיתות לביה"ס אוהל שרה -פתיחה.
ג .מכרז  -142/20הקמת בריכת שחיה ציבורית בתחומי העיר בני ברק -פתיחה.
עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועה"מ של העירייה :מבקש לשם הזהירות את אישור חברי
הועדה .קיבלנו ממשרד הפריפריה  ,₪ 650,000תקציב לפעלטן ,מחברה שזכתה אצלם
במכרז פעילות לילדים .העירייה רוצה להשקיע בזה עוד בין ,₪ 450,000 - ₪ 350,000
הואיל וזה מתחבר לפעלטן ,לא ניתן להכניס חברה חדשה .מבוקש לאשר ההתקשרות
כספק יחיד בנסיבות אלו.
מחליטים :כולם בעד ,לקבל את התקציב הנוסף לפעלטן ,מפעלתן כספק יחיד.

א .מכרז  -112/20בניית  16כיתות ו 4-גני ילדים ברח' צפת עם אופציה לבניית
מרתף -פתיחה.
המכרז פורסם בעיתון "כלכליסט" ביום רביעי ,ט"ו בטבת ה'תשפ"א (,)30/12/20
ובעיתון "גלובס" ,בימים שלישי ורביעי ,י"ד-ט"ו בטבת ה'תשפ"א ()29-30/12/20
המעטפות נפתחו ע"י יו"ר הועדה ,בנוכחות המשתתפים.
שם
א.ר.א.ג
מגן עבודות
בנאיות בע"מ

סכום
 4.18%הנחה
הנדסה  7.2%הנחה

ערבות
בנק מרכנתיל דיסקונט
בסכום של ,₪ 100,000
עד לתאריך 24.4.21
בנק הפועלים
בסכום של ,₪ 100,000
עד לתאריך 24.4.21

 3.5%הנחה
אמדן העירייה:

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של
העירייה.
ב .מכרז -113/20בנייית כיתות לביה"ס אוהל שרה -פתיחה.
המכרז פורסם בעיתון "כלכליסט" ,ביום חמישי ,כ"ז באייר ה'תש"פ (,)21/5/20
ובעתון "גלובס" ,בימים חמישי ושישי ,כ"ז-כ"ח באייר ה'תש"פ (.)21-22/5/20
לא הוגשו הצעות למכרז זה.

ג .מכרז  -142/20הקמת בריכת שחיה ציבורית בתחומי העיר בני ברק -פתיחה.
המכרז פורסם בעיתון "דה מרקר" ,ביום שישי ,י' בטבת ה'תשפ"א (,)25/12/20
ובעיתון "גלובס" ,בימים חמישי ושישי ,ט'-י' בטבת ה'תשפ"א (.)24-25/12/20
המעטפות נפתחו ע"י יו"ר הועדה ,בנוכחות המשתתפים.

ערבות
בנק הפועלים
בסכום של עד ₪ 250,000
עד לתאריך 20.4.21

שם
אגבאריה מחמוד

סכום
לא הוגשה הצעה

אמדן העירייה:

האמדן לא נפתח ,חזר
לתיבת המכרזים

מחליטים :להעביר את ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של
העירייה.

______________

_________________

הרב אליהו גרינבאום

הרב אברהם רובינשטיין

יו"ר ועדת מכרזים

ראש העיר

