פרטי-כל של ישיבה מס'  44של ועדת המכרזים,
מיום חמישי ,כ"ט בכסלו ה'תשע"ז (.)29/12/16
השתתפו:
הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה -יו"ר הועדה;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע -חבר הועדה;
הרב מנחם מנדל אייזנברג ,סגן רה"ע -חבר הועדה;
הרב חיים מנחם רוחמקין ,חבר המועצה -חבר הועדה.
נכחו:
מאיר שטיינרייך ,סגן מנהל אגף תקציבים;
גדליהו ליכטיג ,חשב אגף רכש ולוגיסטיקה.
נציגי מציעים:
זוהר אלוני ,חב' אגם קי;
גב' סמדר לייטנברג ,קבוצת אלון;
ניר ,חב' ש .וש .פחטר.
רישום הפרטי-כל:
אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.
על סדר-היום:
א .מכרז  -145/16רכישת משאית דחס עד  15טון ,כולל דחסן -פתיחה;
ב .מכרז  -146/16רכישת דחסנים עבור שלדה  26טון ,כולל אחזקה וטיפולים-
פתיחה.

א .מכרז  -145/16רכישת משאית דחס עד  15טון ,כולל דחסן -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )84/2016בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,כ"ג בחשוון ה'תשע"ז ( )24/11/16ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,כ"ד בחשוון
ה'תשע"ז (.)25/11/16
שם המציע
א .ש .וש .פחטר ,רח'
התעשיה  ,16נשר

הסכום
 431,500שקלים חדשים
לרכישה.
 ₪ 990לאחזקה לחודש.

1

ערבות
בל"ל ,סניף ראשי חיפה,
ע"ס  75,000שקלים,
בתוקף עד ליום רביעי,
י"ז באדר ה'תשע"ז
(.)15/3/17

ב .אגם .קי ,ת.ד,777 .
כפר קאסם ,אצל
נאות דורית

ג .קבוצת אלון ,רח'
הספיר  ,3ברקן
ד .אמדן העירייה

בנק מזרחי-טפחות ,סניף
 451,990שקלים לרכישה .בני-ברק ,ע"ס 75,000
שקלים ,בתוקף עד ליום
 2880שקלים לאחזקה
רביעי ,י"ז באדר
לחודש.
ה'תשע"ז (.)15/3/17
בנק מזרחי ,סניף חולון,
 434,600שקלים לרכישה .ע"ס  75,000שקלים,
בתוקף עד ליום רביעי,
 950שקלים לאחזקה
י"ז באדר ה'תשע"ז
לחודש.
(.)15/3/17
 520,000שקלים לרכישה.
 1800שקלים לאחזקה
לחודש.

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי תקציבים ותברואה
ובמח' המשפטית של העירייה.
ב .מכרז  -146/16רכישת דחסנים עבור שלדה  26טון ,כולל אחזקה וטיפולים-
פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )84/2016בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,כ"ג בחשוון ה'תשע"ז ( )24/11/16ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,כ"ד בחשוון
ה'תשע"ז ( .)25/11/16ובמסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )89/2016בעיתון
"כלכליסט" ביום שני ,י"ב בכסלו ה'תשע"ז ( )12/12/16ובעיתון "גלובס" ביום
שלישי ,י"ג בכסלו ה'תשע"ז (.)13/12/16
שם המציע
א .ש .וש .פחטר ,רח'
התעשיה  ,16נשר

הסכום
דחסן רכישה133,400 -
שקלים.
אחזקה  990שקלים
לחודש.

ב .קבוצת אלון,
רחוב הספיר ,3
ברקן

דחסן ,רכישה168,000 -
שקלים.
אחזקה 1200 -שקלים
לחודש.

ג .אמדן העירייה

דחסן ,רכישה180,000 -
שקלים.
אחזקה 2000 -שקלים
לחודש.

ערבות
בל"ל ,סניף ראשי ,חיפה,
ע"ס  75,000שקלים,
בתוקף עד ליום רביעי,
י"ז באדר ה'תשע"ז
(.)15/3/17
בנק מזרחי ,סניף חולון,
ע"ס  75,000שקלים,
בתוקף עד ליום רביעי,
י"ז באדר ה'תשע"ז
(.)15/3/17

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי תקציבים ותברואה
ובמח' המשפטית של העירייה.
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