פרטי-כל של ישיבה מס'  41של ועדת המכרזים,
מיום רביעי ,ט"ו בחשוון ה'תשע"ז ()16,11,16
השתתפו:
• הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה-יו"ר הועדה;
• הרב מנחם מנדל אייזנברג ,סגן רה"ע-חבר הועדה;
• הרב ישראל משה פרידמן ,חבר הנהלת העירייה-חבר הועדה;
• הרב מיכאל קקון ,חבר הנהלת העירייה-חבר הועדה;
• הרב פרץ אברמוביץ ,חבר מועצת העירייה-חבר הועדה.
נכחו:
•
•
•
•
•

חנוך זיידמן ,מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
אהרון מחלוף ,סגן מנהל אגף תשתיות ופיתוח ומנהל מח' חשמל;
גדליהו ליכטיג ,חשב אגף רכש ולוגיסטיקה;
אינג' אלכס בליאצקי ,מהנדס אגף תשתיות ופיתוח ומנהל מח' תחזוקה;
עו"ד גיא שוסט ,משרד עו"ד מרדכי בר-לב.

קבלנים:
• אברהם חינקיס ,חב' "שופר";
• גיל סבו ,חב' "סבו".
רישום הפרטי-כל:
• אברהם טננבוים -מזכיר העירייה ודוברה.
על סדר-היום:
א .מכרז  -135/16עבודות בניה פנימית ושיפוץ מבנה הרשות ברחוב הרב כהנמן
-103פתיחה;
ב .מכרז  – 137/16אספקת ציוד חשמל עבור עיריית בני-ברק -פתיחה.
ג .מכרז  – 122/16ניהול השקעות של כספי עיריית בני-ברק – פתיחה;
ד .מכרז  –136/16הקמת גינה ציבורית ,מעונות ויז'ניץ– החלטה;
ה .מכרז  –139/16אספקת עמודי תאורת רחוב בעבור עיריית בני-ברק –
החלטה;
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א .מכרז  -135/16עבודות בניה פנימית ושיפוץ מבנה הרשות ברחוב הרב
כהנמן  -103פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )71/2016בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,י"ט באלול ה'תשע"ו ( )22/9/16ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,כ' באלול
ה'תשע"ו (.)23/9/16
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,הנוכחות המשתתפים.
שם המציע

הסכום

גיל סבו ,דרך העצמאות
 ,40יהוד

 3.61%הנחה

אמדן העירייה

 1%הנחה

ערבות
בנק מרכנתיל ,סניף
עסקים ראשי ,ע"ס
 150,000שקלים חדשים,
בתוקף עד ליום רביעי,
כ"ו בשבט ה'תשע"ז
.)22/2/17

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגפי תשתיות ופיתוח ותקציבים ובמח'
המשפטית של העירייה.
ב .מכרז  -137/16אספקת ציוד חשמל עבור עיריית בני-ברק -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )71/2016בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,י"ט באלול ה'תשע"ו ( )22/9/16ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,כ באלול
ה'תשע"ו (.)23/9/16
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,הנוכחות המשתתפים.
שם המציע

הסכום

א .אור שי ,סיטונאות
חשמל ,רח' תוצרת
הארץ  ,17תל-אביב

סכום משוקלל לכל
הפרקים 1,402,842
שקלים חדשים

ב .א.צ.ר .אורון גבורי,
רחוב פנקס  ,8נתניה

סכום משוקלל לכל
הפרקים 1,607,131
שקלים חדשים

ג .ראש חשמל
פתח-תקוה ,רח'
אפעל  ,12פתח-תקוה

 1,340,062שקלים
חדשים
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ערבות
בל"ל ,עמק ברכה ,ע"ס
 30,000שקלים ,בתוקף
עד ליום חמישי ,ו' בשבט
ה'תשע"ז (.)2/2/17
הבנק הבינלאומי ,סניף
קריית-השרון ,ע"ס
 30,000שקלים ,בתוקף
עד ליום חמישי ,ו' בשבט
ה'תשע"ז (.)2/2/17
בנק הפועלים ,סניף
תלפיות ,ע"ס 30,000
שקלים ,בתוקף עד ליום
חמישי ,ו' בשבט
ה'תשע"ז (.)2/2/17

ד .ביגל חיה סיטונאות
חשמל ,רחוב קהילות
יעקב  ,44בני-ברק

 1,323,674שקלים
חדשים

אמדן העירייה

 2,181,383שקלים
חדשים

בנק מזרחי ,סניף בני-
ברק ,ע"ס 30,000
שקלים ,בתוקף עד ליום
חמישי ,ו' בשבט
ה'תשע"ז (.)2/2/17

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגף תשתיות ופיתוח ,באגף תקציבים
ובמח' המשפטית של העירייה.
ג .מכרז  -122/16ניהול השקעות של כספי עיריית בני-ברק -פתיחה
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )71/2016בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,י"ט באלול ה'תשע"ו ( )22/9/16ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,כ באלול
ה'תשע"ו (.)23/9/16
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,הנוכחות המשתתפים.
הסכום

שם המציע

א .מיטב דש ניהול תיקים ,ניירות
ערך והשקעות ,רח' ששת הימים דמי ניהול 0.155%
 ,30בני -ברק
ב .מגדל ניהול תיקי השקעות,
רחוב רב סעדיה גאון  ,26תל-
אביב

0.30%

ג .הראל פיננסים ניהול השקעות,
רחוב חילזון  ,12רמת-גן

0.12%

ד .תכנית דיסקונט ניהול תיקי
השקעות ,רח' מנחם בגין ,132
תל-אביב
ה .אקסלנס נשואה השקעות ,רח'
אפעל  ,25פתח-תקוה

0.095%
 0.10%לשנה,
 0.08333%חודשי

ו .פעילים ניהול תיקי השקעות,
רח' מנחם בגין  ,11תל-אביב

0.098%

ז .איילון פתרונות פיננסיים ,רח'
אבא הלל  ,12רמת-גן

0.1%

ח .אמדן העירייה

 0.0125%בחודש
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מחליטים :להעביר את הצעות לבדיקה ולהשוואה באגף תקציבים ובמח' המשפטית
של העירייה.
הישיבה נקבעה לשעה  10לפנה"צ ,וחלק ההחלטות בישיבת הועדה החל בשעה 10,30
לפנה"צ ,דהיינו חצי שעה לאחר השעה שנקבעה לתחילת הישיבה ,ומשום כך,
הקוורום לקבלת ההחלטות חוקי.
ד .מכרז  -139/16הקמת גינה ציבורית מעונות ויז'ניץ -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה הקודמת של נועדה (מס'  )40ונמצאו שתי הצעות" :יצ-אר"-
 0%הנחה" ,י.ע.ז 10,7% -".הנחה.
בהתאם להחלטת הועדה הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי תשתיות
ותקציבים ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא כי שני המציעים צירפו את כל מסמכי המכרז כנדרש.
מחליטים :הואיל והצעת י.ע.ז .היתה הזולה יותר (הנחה גבוהה יותר) ,לקבל את
הצעת חב' י.ע.ז.
ה .מכרז -139/16אספקת עמודי תאורה עבור עיריית בני-ברק -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה הקודמת של הועדה (מס'  )40ונמצאו שתי הצעות:
"אלוויק" 310,052 -שקלים חדשים" ,דרך חדשה בתנועה" 313,456 -שקלים
חדשים.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי תשתיות
ותקציבים ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא כי חב' אלוויק הגישה את כל המסמכים כנדרש .לחב' "דרך חדשה"
נערכה פניה להשלמת מסמכים ברי השלמה והיא עשתה זאת.
בהוראות המכרז גם צויין ,כי בכוונת העירייה לבחור מספר זוכים ,כאשר לאחר
הבחירה העירייה תזמין עמודי תאורה ,מאחד או יותר ,מהזוכים ,כאשר העדפה
תינתן לזוכה שנקב במחיר הנמוך ביותר עבור הפריט הספציפי הנדרש באותה עת.
הרב מיכאל קקון :בחירת מספר זוכים היא חדשה ,ומעולם לא היתה מקובלת
בעירייה.
מאיר שטיינרייך :גישה של הכללת אפשרות לבחירת מספר זוכים בהוראות המכרז
נבעה ממצב שבעבר נבחר רק מציע אחד ,ובמהלך העבודות נתקלו בבעיות שונות
עימו ,ובכך נגרמו שיבושים לביצוע העבודות.
מחליטים :לקבל את שתי ההצעות" -אלוויק" ו"דרך חדשה בתנועה" ,וזאת בהתאם
לתנאי המכרז ,תוך הפניה ליתרונות שבכל אחת מההצעות ,ואגף התשתיות יפעל
בהתאם לעקרונות אלו ולכללי ניהול תקין.
הרב מיכאל קקון :בהתאם להנחיות משרד הפנים במסגרת "עבודת הועדות ברשות
המקומית" -ועדת מכרזים ,סעיף  4ב' נכתב ,כי על מנת שהועדה לא תפעל כ"חותמת
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גומי" של המומחה ,עליה לעמוד על קבלת המלצות מפורטות ומנומקות ,באופן
שיאפשרו לה ידיעה והבנה מירבית של נושא המכרז ויאפשרו לה שיקול דעת עצמאי
באופן ענייני".
משום כך ,כדי שאכן נוכל ,כחברי הועדה ,להערך לישיבות כראוי ,מבקש לשלוח את
החומר לא בישיבה עצמה ,אלא קודם לכן ,כמקובל בועדת תכנון ובניה ,ואפשר ,בד
בבד ,לסמוך על חברי הועדה שישמרו על סודיות החומר.
הרב פרץ אברמוביץ :זכור לי שכבר בעבר הועלה הנושא ודיברו על הצורך בקבלת
חומר מפורט ומנומק מוקדם יותר.
הרב שמחה שטיצברג :מציע להעביר את הצעת הרב מיכאל קקון לקבלת חוו"ד של
היועה"מ של העירייה בנושא.
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