פרטי-כל של ישיבה מס'  39של ועדת המכרזים,
מיום שני ,ח' בתשרי ה'תשע"ז ()10,10,16
השתתפו:
• הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה-יו"ר הועדה;
• הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע-חבר הועדה.
נכחו:
•
•
•
•

יהודה ליבוביץ ,עו"ד -היועה"מ של העירייה;
גדעון רוט ,מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה;
מאיר שטיינרייך ,סגן מנהל אגף תקציבים;
אבי סילסי ,אחראי פיקוח הנדסה.

מציעים:
• מיכאל בוחבוט ,חב' ר.ג.א .אקולוגיות;
• עמי בוזגלו ,חב' ש.י.א .אשקלון;
• איציק יוחנן ,חב' "ריהוט רחוב".
רישום הפרטי-כל:
• אברהם טננבוים -מזכיר העירייה ודוברה.
על סדר-היום:
א .מכרז  -133/16אספקה והתקנה של אשפתונים עבור עיריית בני-ברק – פתיחה;
ב .מכרז  -138/16ביצוע הריסות בתחום השיפוט של העיר בני-ברק -פתיחה;
ג .מכרז  -141/16הפעלת מועדון ופעילות פנאי לקשיש "מועדון מועשר" -פתיחה.
א .מכרז  -133/16אספקה והתקנה של אשפתונים עבור עירית בני-ברק-פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( ,)73/2016בעיתון "כלכליסט" ביום חמישי ,כ"ו
באלול ה'תשע"ו ( )29/9/16ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,כ"ז באלול ה'תשע"ו (.)30/9/16
במכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
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שם המציע

הסכום

א .ריהוט רחוב-
"בריאות ונוחות" 1250 ,שקלים חדשים
עבור אשפתון
רח' הבנאי ,32
חולון
ב .ר.ג.א .אקולוגיות 2190 ,שקלים חדשים
רח' פינסקר ,20
עבור אשפתון
נתניה
ג .ש.י.א .אשקלון
רח' אמסטרדם
 ,11שדרות

 2190שקלים חדשים
עבור אשפתון

ד .אמדן העירייה

 2350שקלים חדשים
עבור אשפתון

ערבות
בל"ל ,סניף אזור,
ע"ס  50,000שקלים
חדשים ,בתוקף עד יום
שני ,י"ט בכסלו ה'תשע"ז
(.)19/12/16
בל"ל ,סניף עסקים,
רעננה ,ע"ס 50,000
שקלים חדשים ,בתוקף
עד יום שני ,י"ט בכסלו
ה'תשע"ז (.)19/12/16
אין ערבות בנקאית.

מחליטים :להעביר לבדיקה באגפי תקציבים ותברואה ובמח' המשפטית של העירייה.
ב .מכרז  -138/2016ביצוע הריסות בתחום השיפוט של עיריית בני-ברק -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )65/2016בעיתון "כלכליסט" ביום חמישי ,כ"ח
באב ה'תשע"ו ( )1/9/16ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,כ"ט באב ה'תשע"ו (.)2/9/16
המעטפות נפתחו ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
הסכום

שם המציע
א .י.ע.ז .חברה לבניה
ופיתוח ,רח' הארבעה  7,2% ,8הנחה
תל-אביב

ב .ערן י.ד ,.רח' הבנאים  18,89% ,5הנחה
אשדוד
ג .עפיף ביאדסה ובניו,
ת.ד ,17 .באקה אל
גרביה

 0%הנחה

ד .אמדן העירייה

 5%הנחה

ערבות
בל"ל ,סניף עסקים ראשון,
ע"ס  25,000שקלים חדשים,
עד ליום כ"ד בכסלו ה'תשע"ז
(.)24/12/16
בנק הפועלים ,אשדוד ,ע"ס
 25,000שקלים חדשים ,עד
ליום כ"ד בכסלו ה'תשע"ז
(.)24/12/16
בנק הפועלים ,סניף באקה אל
גרביה ,ע"ס  25,000שקלים
חדשים ,עד ליום כ"ד בכסלו
ה'תשע"ז (.)24/12/16

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגפי הנדסה ומכונים ובמח' המשפטית של העירייה.
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ג .מכרז  -141/16הפעלת מועדון ופעילות פנאי לקשיש "מועדון מועשר" -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )71/2016עיתון "כלכליסט" ביום חמישי ,י"ט
באלול ה'תשע"ו ( )22/9/16ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,כ' באלול ה'תשע"ו (.)23/9/16
המעטפה נפתחה ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
ערבות
בנק פאג"י ,סניף בני-ברק ,ע"ס  10,000שקלים
חדשים ,בתוקף עד ליום שני ,י"א בטבת
ה'תשע"ז (.)9/1/17

שם המציע
מועדון "אור יהושע" ,רחוב אור החיים  ,19בני-
ברק

מחליטים :להעביר לבדיקה באגפי שירותים חברתיים ותקציבים ובמח' המשפטית של העירייה.
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