פרטי כל של ישיבה מס'  70של ועדת המכרזים,
מיום חמישי ,י' בסיוון ה'תשע"ח ()24,5,18
השתתפו:
הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה-יו"ר הועדה;
הרב מיכאל קקון ,חבר הנהלת העירייה-חבר הועדה;
הרב עזרא אברהם גרין ,חבר מועצת העירייה-חבר הועדה.

נכחו:
יהודה ליבוביץ ,עו"ד -היועה"מ של העירייה;
נתנאל נחום ,מנהל אגף התברואה;
מאיר שטיינרייך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים;
יהודה גלבר ,מנהל האגף לשירותים מונציפליים;
אברהם וינברגר ,רו"ח -סגן מנהל האגף לשירותים חברתיים;
שמואל כהן צדק ,רו"ח -סגן מנהל אגף החינוך;
משה גרנטשטיין ,סגן מנהל אגף חוזים ומכרזים;
ישראל מנלה ,האגף לשירותים חברתיים.

נציגי מציעים:
שגב כרסנטי ,חב' "גיגי" שירותי מחשוב;
גב' עירית אזבדי -חב' "גיגי" שירותי מחשוב;
מר צבי קוגלר-חב' "נס מטח".
רישום הפרטי כל :אברהם טננבוים-מזכיר העירייה ודוברה.

על סדר היום:
א.
ב.
ג.
ד.

 -127/17מכרז לעבודות צביעת כיתות לימוד גני ילדים ואופציה לצביעת
משרדי הרשות-פתיחה;
 -113/17מסגרת לאספקת והתקנת עמודי חשמל-פתיחה;
 -113/18ביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב ,טיפול בחומרה ותוכנה
במשרדי הרשות-פתיחה;
 -112/18מסגרת לאספקת מתקני אצירה-קרקע עיליים בגדלים שונים-
החלטה;

ה -107/18 .מתן שירותי ניקיון במשרדי האגף לשירותים חברתיים ,רחוב הרב
כהנמן  ,107בני ברק -החלטה.
א -127/17 .מכרז לעבודות צביעת כיתות לימוד גני ילדים ואופציה לצביעת
משרדי הרשות-פתיחה:
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )31/2018בעיתון "כלכליסט" ביום
שני ,ט"ו באייר ה'תשע"ח ( )30,4,18ובעיתון "גלובס" ביום שלישי ,ט"ז באייר
ה'תשע"ח (.)1,5,18
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר בנוכחות המשתתפים.
שם המציע
ירום אור בע"מ
רחוב שמואל הנביא 41
רעננה

הסכום
הפחתה של 12.3%

אמדן העירייה

 8%הנחה

ערבות
בנק הפועלים,
סניף רעננה,
ע"ס  25,000שקלים,
בתוקף עד יום חמישי,
י"ב באלול ה'תשע"ח
(.)23,8,18

מחליטים :להעביר את ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגפי החינוך וחוזים ומכרזים
ובמח' המשפטית של העירייה.
ב -113/17 .מסגרת לאספקת ולהתקנת עמודי חשמל-פתיחה:
מאיר שטיינרייך :המכרז נדחה בשבוע.
ג .מכרז  -113/18ביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב ,טיפול בחומרה
ובתוכנה במשרדי הרשות-פתיחה:
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )29/2018בעיתון "כלכליסט" ביום
שני ,ח' באייר ה'תשע"ח ( )23,4,18ובעיתון "גלובס" ביום שלישי ,ט' באייר ה'תשע"ח
(.)24,4,18
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע
א .ג'יני תמיכה בע"מ,
רח' ב"ג ,18
גבעת שמואל.

הסכום
 70שקלים.

ערבות
בל"ל,
מגדלי אביב,
ע"ס  25,000שקלים,
בתוקף עד ליום רביעי ,ד'
באלול ה'תשע"ח (.)15,8,18

ב .אריה רוזן,
רחוב יואל ,3
בני ברק
ג.

 78שקלים

"נס מטח"
רחוב נחשון ,37
פתח תקוה

 56.5שקלים

אמדן העירייה

 100שקלים

בל"ל,
סניף קונקורד,
ע"ס  10,000שקלים,
בתוקף עד ליום רביעי ,ד'
באלול ה'תשע"ח (.)15,8,18
בל"ל עסקים,
רמת החייל,
ע"ס  10,000שקלים,
בתוקף עד ליום רביעי ,ד'
באלול ה'תשע"ח (.)15,8,18

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגפי מחשוב וחוזים ומכרזים ובמח'
המשפטית של העירייה.
ישיבת הועדה נקבעה לשעה  10לפנה"צ .החלק של ההחלטות החל בשעה 10,30
לפנה"צ ,דהיינו מחצית השעה לאחר השעה שנקבעה לתחילת הישיבה ,ומשום כך
הקוורום חוקי.
ד .מכרז -112/18מסגרת לאספקת מתקני אצירה-קרקע עיליים בגדלים
שונים-החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה הקודמת של הועדה ונמצאו שתי הצעות" :חן המקום"
וקבוצת אלון.
בהתאם להחלטת הועדה ,ההצעות הועברו לבדיקה ולהשוואה באגפי חוזים ומכרזים
ותברואה ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא כי לשתי ההצעות צורפו כל מסמכי המכרז ,כנדרש.
בשקלול הצעות המחיר הינו:
"חן המקום" 474,532.00-שקלים.
קבוצת אלון 484,650.00 -שקלים.
אמדן העירייה 432,725.00-שקלים.
מחליטים :לקבל את הצעת "חן המקום" ,שהינה הזולה ביותר ועמדה בתנאי המכרז,
בסך  474,532.00שקלים.
ה .מכרז  -107/18מתן שירותי ניקיון במשרדי האגף לשירותים חברתיים ,רחוב
הרב כהנמן  ,107בני ברק.
המכרז נפתח בישיבתה הקודמת של הועדה ונמצאו שלוש הצעות" :משי
אחזקות"" ,דקל-שירותי ניקיון ואחזקה" ו"פרח השקד".

בהתאם להחלטת הועדה הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים
ומכרזים ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא ,כי לכל שלוש ההצעות צורפו כל מסמכי המכרז ,כנדרש.
שקלול הצעות המחיר במחיר לשעה נבדק לפי היקף של  360שעות חודשיות ,ואלו
הסכומים:
"משי אחזקות".18,720-
"דקל שירותי ניקיון ואחזקה".16,716 -
"פרח השקד".22,860-
אמדן העירייה.22,410-
אברהם וינברגר ,רו"ח :מטרתנו לעבוד לפי שעות עבודה ולא לפי מטר.
מר מאיר שטיינרייך :נתנו גם לפי מטרים וגם לפי שעות.
הרב שמחה שטיצברג :בשקלול גם לפי שעות וגם לפי מטר "פרח השקד" הוא הזול
ביותר.
מאיר שטיינרייך :יש לנו בעיה עם "פרח השקד" .במטר מרובע נראית הצעתו זולה
במיוחד .סבור שמהראוי להזמינו ,בשל כך ,לשימוע בועדה.
יהודה ליבוביץ ,עו"ד :מה זה "משי אחזקות" -האם זו חברה או אדם פרטי?
יהודה גלבר :האם "דקל-שירותי ניקיון ואחזקה" הציעה הצעה הנראית זולה
מדי?
הרב מיכאל קקון :מציע לקרוא לשימוע לשני המציעים הזולים.
יהודה ליבוביץ ,עו"ד :מציע שהחומר של אחת ההצעות יועבר לבדיקת היועה"מ
של העירייה .אם אחד מחברי הועדה סבור שיש לו ספיקות לגבי יכולתו של "דקל-
שירותי ניקיון ואחזקה" לעמוד בהצעתו ,בגלל הצעתו הנראית זולה מדי ,להזמינו
לשימוע.
מאיר שטיינרייך :בהצעה שכזו הוא לא יכול לעמוד בשכר מינימום לעובדים.
הרב מיכאל קקון :מקבל את עמדת מאיר שטיינרייך שההצעה היא בפחות משכר
מינימום לעובדים.
הרב שמחה שטיצברג :מציע להזמין לשימוע רק את המציע הזול.
מחליטים :לזמן לשימוע את "דקל שירותי ניקיון ואחזקה" ,כדי להבהיר את
הצעתו.
מחליטים :להעביר לבדיקת היועה"מ את מיהות אחת החברות המציעות.

