הקש כאן למסמך נגיש

פרטי-כל של ישיבה מס'  5של ועדת המכרזים של העירייה ,מיום שני,
ח' באדר ב' ה'תשע"ד )(10,3,14
השתתפו :הרב שמחה שטיצברג-יו"ר; הרב מנחם מנדל אייזנברג ,סגן רה"ע; הרב ישראל משה פרידמן; הרב
מיכאל קקון; הרב נתן צבי כהן .
נכחו :יהודה ליבוביץ עו"ד –יוע"מ; גדעון רוט ,מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה; נתנאל נחום ,מנהל אגף
תברואה; מאיר שטיינריך ,סגן מנהל אגף תקציבים ומנהל תחום שירותים עירוניים; רפאל דובלין ,סגן מנהל
אגף החינוך; גד ליכטיג ,חשב אגף רכש ולוגיסטיקה; הרב ראובן קורלנסקי ,מנהל מח' אולמות; הרב אברהם
טלר ,מנהל מרכז פיס משואות; עו"ד אייל כ"ץ ,משרד עו"ד מרדכי בר-לב.
רישום הפרטי-כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.
על סדר-היום:
א -100/2014 .אספקת ארוחות צהריים למוסדות חינוך – פתיחה;
ב – 25/2013 .מתן שירותים לפינוי פסולת מטמוני קרקע ומכולות בעיר – החלטה;
ג .מכרז  – 23/2013אספקה ,הצבה חיבור והפעלה של מערכות הגברה מולטימדיה תאורת במה
ושמע – שימוע והחלטה.
א .מכרז  – 100/2014אספקת ארוחות צהריים למוסדות חינוך – פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ) (15/2014בעיתון "מעריב-גלובס על הבוקר" ,ביום שני,
כ"ד באדר -א' ה'תשע"ד ) (24,2,14ובעיתון "גלובס – שוק ההון" ,ביום שלישי ,כ"ה באדר -א' ה'תשע"ד
).(25,2,14
המעטפות נפתחו ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות חברי הועדה.
הסכום

ערבות

שם המציע
א .הלפגוט ,ייצור ושיווק,
רח' הסדנא  ,3פתח-תקוה,
טל'052-7156565 :

 ₪ 14,30למנה.

ב .ס.פ .סופר פרוייקט
ניהול  2009בע"מ ,רח'
מפעלות  ,18אזור תעשיה

 ₪ 13,93למנה.

בנק מזרחי-טפחות ,סניף
גאולה ,ירושלים ע"ס
 ,₪ 10,000בתוקף עד ליום
חמישי ,ט"ו באייר
ה'תשע"ד ).(15,5,14
בנק הפועלים ,סניף גבעת
שאול ירושלים ע"ס
 ₪ 10,000בתוקף עד ליום

עטרות.
ג" .טעים לנו ייצור מזון"
רח' הדרים  ,7אשדוד
טל'08-8563984. :

 ₪ 14,57למנה.

ד" .המשביע" -תעשיות
מזון לתעופה ,רחוב הצורן
 ,5נתניה,
טל'054-8425256 :

 ₪ 14,95למנה.

אמדן העירייה

חמישי ,ט"ו באייר
ה'תשע"ד ).(15,5,14
בנק פועלי אגודת ישראל,
סניף אשדוד ,ע"ס 10,000
 ,₪עד ליום חמישי ,ט"ו
באייר ה'תשע"ד ).(15,5,14
בנק הפועלים ,סניף רח'
המלאכה  ,45נתניה ,ע"ס
 ,₪ 10,000עד ליום
חמישי ,ט"ו באייר
ה'תשע"ד ).(15,5,14

 ₪ 17למנה.

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגף החינוך ובמח' המשפטית של העירייה.
ב .מכרז  – 25/2013מתן שירותים לפינוי פסולת מטמוני קרקע וממכולות בעיר – החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  4של הועדה ונמצאו ארבע הצעות :נאות דורית ,צבי כהן אקולוגיה ,ג.א.ן
תברואה ,חן המקום.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף התברואה והמח' המשפטית של
העירייה.
בבדיקה ,באמצעות משרד עו"ד מרדכי בר-לב ,נמצא ,כי בהצעת "נאות דורית" נמצאו אסמכתאות על
אספקת שירותים לפינוי פסולת מטמוני קרקע ומכולות ,במשך שלוש שנים ,באופן יום יומי ו 100 -פינויים
ביום ,לפחות ,אך לא בין השנים .'13 – '11
בהצעת צבי כהן אקולוגיה נתקבלו האסמכתאות על ניסיון וכמות הפינויים לפי הנדרש ,בשנים .'13 – '11
בהצעת "חן המקום" ,התקבלו מסמכי המכרז כנדרש.
בהצעת ג.א.ן תברואה ישנן אסמכתאות על עבודה בחמש שנים האחרונות ברציפות ברשויות מקומיות ,אך
אין רשות המונה  50,000תושבים .גם לא התקבלו אסמכתאות על מספר הפינויים ברשות בה עבד .גם לא
צורפו אסמכתאות על היקף פעילות כספי שנתית בשנים  ,'13- '11בהיקף שלא פחת מ 8-מיליון  ₪בשנה.
יהודה ליבוביץ ,עו"ד :מבקש הסבר לפער הניכר בין אמדן העירייה לבין כלל ההצעות של ארבעת המציעים.

מאיר שטיינריך :עורך האמדן ,מר אבי זיידמן מחב' מפקח ,עין ורד ,הבהיר במכתבו לועדה ,כי בחישוב
האמדן נפלה טעות בהערכתו את משקל המשאית המפונה ע"י הקבלן.
ההבדל בין המשאית המוצעת )של  26טון ומנוף( והפעלתה כוללת עלות :נהג ,דלק וביטוח לבין החישוב
שביצע על פינוי ע"י משאית של כ 15-טון הוא כ.20%-
שמחה שטיצברג :מכתבו הנ"ל של מר אבי זיידמן מצורף לפרטי-כל ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,וזאת גם
על דעתו של עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועה"מ של העירייה
מציע שבישיבתה הבאה של הועדה תעסוק הועדה ,במשך כמחצית השעה ,בנושא הכנת האמדנים.
להלן טבלת ההצעות הכספיות:
מס' מעטפה
שם המציע

1
נאות דורית
בע"מ

תמורה בגין כל
פינוי של טמון
קרקע ממתכת
– 80%

₪ 98

2
צבי כהן
אקולוגיה
בע"מ

₪ 99.8

3
חן המקום
בע"מ

₪ 92

4

אמדן העירייה

ג.א.ן תברואה
בע"מ

₪ 101

₪ 73

תמורה בגין כל
פינוי והצבה
של  1מכולה
 8 – 4.5מ"ק -
20%

₪ 90

₪ 89

₪ 87

₪ 93

₪ 80

מחיר משוקלל

₪ 96.4

₪ 97.64

 91ש"ח

₪ 99.4

₪ 74.4

מחליטים :לקבל את הצעת חב' "חן המקום" ,שהגישה את כל האסמכתאות שנדרשו ,ושהצעתה הזולה
ביותר :תמורה בגין כל פינוי של טמון קרקע ממתכת  ;₪ 92 - 80%תמורה בגין כל פינוי והצבה של  1מכולה
 8 – 4,5מ"ק – .₪ 87 - 20%
מחיר משוקלל – .₪ 91

ג .מכרז  – 23/2013אספקה ,הצבה ,חיבור והפעלה של מערכות הגברה ,מולטימדיה ,תאורת במה
ושמע – החלטה.
מעטפות המכרז נפתחו בישיבתה מס'  3של הועדה ,ונמצאו שלוש הצעות :ישראל רובינשטיין – אפיקים,
יחד הפקות ,קול אור חיים.
בהחלטת הועדה סוכם להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה בגזברות ובמח' המשפטית של העירייה.
בישיבתה מס'  4הוגשו ממצאי הבדיקה ופורטו בפרטי-כל הועדה.
בישיבת הועדה הוחלט לזמן את "יחד הפקות" לישיבת ועדת המכרזים ,כדי לקבל הסברים בעקבות
הערות ושאלות של חלק מחברי הועדה.
בישיבת היום של הועדה הופיעו מר ישעיהו בקרמן ,מנכ"ל חב' "יחד הפקות" ומר אבי בלומנטל ,סמנכ"ל
החברה.
הרב שמחה שטיצברג ,יו"ר הועדה שואל :מה זו מערכת הגברה ללא מופע ,מה אתה נותן?
תשובה :לפי ניסיון המכרזים ,לתת הבהרות על מה שהמכרז אומר יכול לפסול אותי.
יו"ר :מה הבנת מהמכרז? מה זו הגברה ללא מופע?
תשובה :הרצאות.
שאלה :מה זו הקרנה?
תשובה :סרט בחול המועד.
שאלה :איזו הגברה בהרצאות?
תשובה :צריך שתהיה איכותית .צריך איש סאונד אחד ,לפחות ,אם לא שניים ,כדי שלא יהיו צפצופים
ושתישמע חלק .בגלל זה  ,₪ 2,599ואז יורד ל.₪ 1,222.22 -
כשמדברים על הקרנה ,גם בטיחותית ,אפילו שזה אולי שולי ,אך צריך מישהו .ישנן שתי נקודות
שמייחדות אותו:
א .ציוד באולם ,אם זה קטן ,או גדול ,אני ממילא השקעתי כבר במערכת והיא נמצאת באולם.
ב .מצד שני ,העירייה לא משלמת ולא מתחייבת למספר אירועים שישכירו את שירותינו כששוכרים את
האולם.

ההצעה צריכה להיות דינאמית ,כי אם אציע גבוה ,לא יקחו את האולם ולא ישכרו את שירותינו שכבר
באולם ,בכל מקרה.
אני יודע לעשות תחשיב .באירועי עירייה לא לוקחים את הכל ,ובאירועי בית-ספר גם אם לוקחים  ,יש
תחרות והסכומים מצטמצמים.
שאלה :כמה אנשים אתה צריך להקרנה ולהגברה?
תשובה :הקרנה –  1אנשים.
הגברה –  2אנשים.
מחליטים :לדחות את ההחלטה לישיבתה הבאה של הועדה ולקבל חוו"ד של עו"ד יהודה ליבוביץ,
היועה"מ של העירייה ,שתתייחס גם להצעות שהוגשו וגם להתייחס לטענותיו של עו"ד אהוד גרא ,המייצג
בנושא את משרד אפיקים – רובינשטיין ,אחד ממגיש ההצעה למכרז ,שמכתבו גם הועבר לידיעת חברי
הועדה.

