פרטי כל ועדת מכרזים מס' 38
מיום ראשון ,ד' בשבט ה'תשפ"א ()17/1/21
השתתפו:
הרב רפאל אליהו גרינבאום ,יו"ר הועדה;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע ,חבר הועדה;
הרב ישראל הפטקה ,חבר הועדה.

נכחו:
עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועה"מ של העירייה;
רו"ח משה גרנטשטיין ,ס .מנהל אגף חוזים ומכרזים;
מוטי לוי ,שיח סוד;
יוסי הלר ,שיח סוד;
מלכה וינר ,אוהל שרה;
חיה לוין ,ס .מנהל אגף דוברות.
על סדר-היום:

א.
ב.
ג.
ד.

מכרז -120/20הפעלת מרכז עבודה שיקומי לבנים עבור אוכלוסיית מינהל
מוגבלויות-פתיחה;
מכרז  -121/20הפעלת מרכז עבודה שיקומי לבנות עבור אוכלוסיית מינהל
מוגבלויות-פתיחה;
מכרז -112/20בניית  16כיתות ו 4-גני ילדים ברח' צפת עם אופציה לבנית
מרתף-החלטה;
מכרז  -142/20הקמת בריכת שחיה ציבורית בתחומי העיר בני ברק -החלטה.

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 -120/20הפעלת מרכז עבודה שיקומי לבנים עבור אוכלוסיית מינהל
מוגבלויות-פתיחה.

המכרז פורסם בעיתון "גלובס" ,בימים ראשון ושני ,כ"א-כ"ב בחשון ה'תשפ"א (8-
 ,)9/11/20ובעתון "כלכליסט" ,ביום שני ,כ"ב בחשון ה'תשפ"א (.)9/11/20
המעטפות נפתחו ע"י יו"ר הועדה ,בנוכחות המשתתפים.
סכום

שם
עלי שיח
שיח סוד
אמדן העירייה:

 1%הנחה
0

ערבות
בנק פאג"י
בסכום של ₪ 10,000
בתוקף עד 13.4.21
בנק לאומי
בסכום של ₪ 10,000
בתוקף עד 13.4.21

 3%הנחה

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

ב .מכרז  -121/20הפעלת מרכז עבודה שיקומי לבנות עבור אוכלוסיית מינהל
מוגבלויות-פתיחה.
המכרז פורסם בעיתון "גלובס" ,בימים ראשון ושני ,כ"א-כ"ב בחשון ה'תשפ"א (8-
 ,)9/11/20ובעתון "כלכליסט" ,ביום שני ,כ"ב בחשון ה'תשפ"א (.)9/11/20
המעטפות נפתחו ע"י יו"ר הועדה ,בנוכחות המשתתפים.
ערבות
סכום
שם
בנק דיסקונט
0
אוהל שרה -מרכז לחינוך (הסכום נכתב בהסכם ולא בסכום של ₪ 10,000
בתוקף עד 13.4.21
ולשיקום הילד המיוחד בהצעת המציע)
0.5%
אמדן העירייה:

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

ג .מכרז  -112/20בניית  16כיתות ו 4-גני ילדים ברח' צפת עם אופציה לבניית
מרתף -החלטה.
המכרז נפתח בישיבה מס'  37של הועדה ,והוגשו  2הצעות :א.ר.א.ג; מגן עבודות
הנדסה בנאיות בע"מ.
בבדיקה נמצא כי 2 ,ההצעות הוגשו כנדרש ,מגן עבודות הנדסה בנאיות הינה ההצעה
הזולה ביותר.
מחליטים :לקבל את הצעת מגן עבודות הנדסה בנאיות ,שהינה ההצעה הזולה ביותר.
ד .מכרז  -142/20הקמת בריכת שחיה ציבורית בתחומי העיר בני ברק -פתיחה.
המכרז נפתח בישיבה מס'  37של נועדה ונמצאה הצעה אחת :אגבאריה מחמוד
ההצעה הועברה לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים של העירייה
בבדיקה נמצא כי ,ההצעה שהוגשה ,הוגשה ללא מילוי כל החלקים שבהצעה ,דהיינו
אחוז הנחה .משמעות הדבר ,כי למעשה אין כאן הצעה ,בכוונת מכוון לא נפתח
האומדן ,על מנת לאפשר לגשת למכרז חדש.
מחליטים :הוחלט לצאת למכרז חדש.

______________

_________________

הרב אליהו גרינבאום

הרב אברהם רובינשטיין

יו"ר ועדת מכרזים

ראש העיר

