פרטי כל של ישיבה מס'  77של ועדת המכרזים,
מיום רביעי ,כ"ד בתשרי ה'תשע"ט ()3,10,18
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;
מאיר שטיינרייך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים;
משה גרנטשטיין ,רו"ח -סגן מנהל אגף חוזים ומכרזים;
הרב דוד שכטר ,מנהל מרכז הכוון תעסוקתי.
רישום הפרטי כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.

על סדר היום:
א.
ב.
ג.
ד.

מכרז  -127/18קול קורא להקמת והפעלת מתחמי עבודה משותפים ליזמים
ובעלי עסקים-החלטה;
מכרז  -130/18הפעלת מכינת לימודים ללימודי בסיס ו/או קורסים פרטניים-
החלטה;
מכרז  -131/18ניהול אחזקה וטיפול שוטף במערכות המחשוב באגף הרווחה-
החלטה;
מכרז  -117/18אספקה ותחזוקת מסופונים ומערכות נלוות לעיריית בני ברק-
החלטה.

ישיבת הועדה נקבעה לשעה  3בצהריים .ההחלטות החלו מהשעה  3,30בצהרים,
דהיינו מחצית השעה לאחר השעה שנקבעה ,ומשום כך הקוורום חוקי.
א .מכרז  -127/18קול קורא להקמת והפעלת מתחמי עבודה משותפים ליזמים
ובעלי עסקים-החלטה.
תיבת המכרזים נפתחה בישיבתה הקודמת של הועדה ,ולא נמצאה כל הצעה למכרז
זה.
ב .מכרז  -130/18הפעלת מכינת לימודים ללימודי בסיס ו-או קורסים
פרטניים-החלטה.
בישיבתה הקודמת של הועדה נפתחו מעטפות המכרז ,ונמצאו שלוש הצעות :ברליץ
ישראל ,המרכז החרדי להכשרה מקצועית ,ביה"ס לבגרות של יואל גבע.

בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף לחוזים
ולמכרזים ,במח' המשפטית ובמרכז הכוון להכשרה מקצועית.
בבדיקה נמצא ,כי כל המציעים צירפו את כל מסמכי המכרז ,כנדרש.
במסגרת שיקלול הצעת מחיר נמצאו נתונים אלו:

מחליטים :לקבל את הצעת "ברליץ ישראל" בלימודי אנגלית ואת הצעת ביה"ס
לבגרות של יואל גבע במתמטיקה ,יישומי מחשב ומכינת בסיס.
ג .מכרז  -131/18ניהול ,אחזקה וטיפול שוטף במערכות המחשוב באגף
הרווחה-החלטה.
בישיבתה הקודמת של הועדה נפתחה תיבת המכרזים ,ונמצאה הצעה אחת :דבורה
חווה מנלי 0% -הנחה.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברה ההצעה לבדיקה ולהשוואה מול אמדן העירייה
באגפי חוזים ומכרזים ,מחשוב ,שירותים חברתיים ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא ,כי המציעה צירפה את כל מסמכי המכרז ,כנדרש.
מחליטים :לקבל את הצעת דבורה חווה מנלי ,בשל עמידה בכל תנאי המכרז ,היותה
הצעה ראויה והצהרת המציע ואישור רו"ח על היות המציעה או ,המועמד מטעמה

בעל וותק ונסיון מוכח של שלוש שנים ,לפחות ,באחזקת מערכות מחשוב עבור 150
נקודות מחשוב ושרת אחד.
ד .מכרז -117/18אספקה ותחזוקת מסופונים ומערכות נלוות לעיריית בני ברק-
החלטה.
המכרז נפתח בישיבה מס'  74של הועדה ,ונמצאו שלוש הצעות :מילאון בע"מ,
לולהטק בע"מ ,מלגם בע"מ.
בישיבתה מס'  76של הועדה התקיים דיון במכרז ובחוו"ד שהגיש עזרא דיין ,יועץ
מקצועי למכרז של תשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ והשקלול שנמסר לועדה ,והוא
המליץ על הצעת חב' מטרופארק.
הואיל והועלו בישיבת הועדה הערות ובקשות להבהרות ,הוחלט לדחות את ההחלטה
לישיבה זו של הועדה ,כדי לקבל חוו"ד בכתב בעניין של עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועה"מ
של העירייה.
מאיר שטיינרייך :בדיקת התוכנה והמערכת ,בהתאם להצעת היועץ ,היתה להציגן
בפני עובדי השיטור העירוני ,הפיקוח החברה הכלכלית ופיקוח חניה ,שכללו גם
פקחים וגם מנהלים ,והם שנתנו את הניקוד לפי פרמטרים.
עו"ד יהודה ליבוביץ :זה היה פיילוט.
הרב מנחם שפירא :כיוון שאנו עוסקים בהחלטה על הניקוד ,הרי שפקחים ,עם כל
ההערכה ,אינם מבינים בתוכנות .הם יכולים רק לומר אם השימוש נוח להם .משום
כך ,יש צורך בחברה מקצועית שתעסוק בכך.
עו"ד יהודה ליבוביץ :צריך לבדוק מה כתבו במכרז ,איך מנקדים?
מאיר שטיינרייך :כללית ,אני מעדיף שתתקבל החלטה כבר היום ,בגלל הארכות של
החברה שעובדת כיום.
הרב מנחם שפירא :דברים אלו הינם בגדר לחץ לא מקובל.
עו"ד יהודה ליבוביץ :ברצוני ,לפני מתן חוו"ד ,לקראת החלטה ,לבדוק את ההגדרה,
בתנאי המכרז ,של הבדיקה לניקוד.
מחליטים :בהתאם לבקשת עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועה"מ של העירייה ,לבדוק
בתנאי המכרז ,את הגדרת הבדיקה לניקוד ,ולדחות את הדיון וההחלטה עד לקבלת
חוו"ד בכתב של עו"ד יהודה ליבוביץ בנושא.

