פרטי-כל של ישיבה מס'  46של ועדת המכרזים,
מיום שני ,כ"ה בטבת ה'תשע"ז ()23,1,17
השתתפו:
הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה -יו"ר הועדה;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע-חבר הועדה;
הרב עזרא אברהם גרין ,חבר מועצת העירייה -חבר הועדה.

נכחו:
יהודה ליבוביץ ,עו"ד -היועה"מ של העירייה;
מאיר שטיינרייך ,סגן מנהל אגף התקציבים;
שמעון קשש ,מנהל מח' נוער ותכנית ;360
מר אשר ג'רבי ,הנהלת אגף התברואה.
מציע:
איתי בורבה ,מנכ"ל חב' ג'ניו ,פיתרונות סביבתיים חכמים.

רישום הפרטי-כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העיריה ודוברה.
על סדר-היום:
א .מכרז  – 148/16אספקה ,התקנה ואחזקה של מערכות מעקב ובקרה
בטכנולוגיית  RFIDלפינוי פסולת עבור עיריית בני-ברק – פתיחה;
ב .מכרז  – 122/2016ניהול השקעות של כספי העירייה – החלטה;
ג .מכרז  -143/16עבודות בניה ושיפוצים במקווה שיכון ה' – החלטה;
ד .מכרז  -144/16עבודות בניה ושיפוצים במקווה נוה-אחיעזר -החלטה;
ה .מכרז  -146/16רכישת דחסנים עבור שלדה  26טון ,כולל אחזקה וטיפולים-
החלטה;
ו .מכרז  -149/16הפעלת מפגשי סדנאות לתלמידים -החלטה.

א .מכרז  – 148/16אספקה ,התקנה ואחזקה של מערכות מעקב ובקרה
בטכנולוגיית  RFIDלפינוי פסולת עבור עיריית בני-ברק – פתיחה.
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המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )87/2016בעיתון "כלכליסט",
ביום שני ,ה' בכסלו ה'תשע"ז ( )5/12/16ובעיתון "גלובס" ,ביום שלישי ,ו' בכסלו
ה'תשע"ז (.)6/12/16
המעטפות נפתחו ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

הסכום

ערבות

פרק א' -פחים
רכישה253,638 -
א .ג'ניו ,פיתרונות
סביבתיים חכמים ,תחזוקה71,646 -
פרק ב' -טמוני קרקע
רח' התע"ש ,20
רכישה28,015 -
כפר-סבא
תחזוקה262,340 -

בנק מזרחי ,סניף גן
העיר ,תל-אביב ,ע"ס
 15,000שקלים ,בתוקף
עד ליום ראשון ,ו' בניסן
ה'תשע"ז (.)2/4/17

ב .טלדור ,מערכות,
רח' הרוקמים ,26
חולון

פרק א' -פחים
רכישה290,300 -
תחזוקה89,000 -
פרק ב' -טמוני קרקע
רכישה37,420 -
תחזוקה378,000 -

בנק הפועלים ,סניף
עתידים עסקים ,ע"ס
 15,000שקלים ,בתוקף
עד ליום ראשון ,ו' בניסן
ה'תשע"ז (.)2/4/17

ג .אמדן העירייה

פרק א' -פחים
רכישה269,400 -
תחזוקה80,600 -
פרק ב' -טמוני קרקע
רכישה38,790 -
תחזוקה363,240 -

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי תקציבים ותברואה
ובמח' המשפטית של העירייה.
הישיבה נקבעה לשעה  3,45בצהריים .חלק ההחלטות החל בשעה  4,15אחה"צ,
דהיינו חצי שעה לאחר השעה שנקבעה לתחילת הישיבה ,ומשום כך ,הקוורום
לקבלת ההחלטה חוקי.
ב .מכרז  – 122/2016ניהול השקעות של כספי העירייה – החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  41של ועדת הכספים ,ונמצאו שבע הצעות :מיטב דש,
מגדל ,הראל פיננסים ,תכנית דיסקונט (תפנית) ,אקסלנס נשואה ,פעילים ,איילון
פיתרונות.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף התקציבים
ובמח' המשפטית של העירייה.
מאיר שטיינרייך :בבדיקה באגף תקציבים ובמח' המשפטית של העירייה הוצע
לזוכים את "פעילים" ו"אקסלנס נשואה" .במידה והעירייה תרצה לצרף עוד חברה
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לניהול השקעות ,תדורג הצעת "תכנית דיסקונט -תפנית" למקום שלישי והצעת
"הראל" למקום רביעי.
מחליטים :בעקבות בדיקת אגף התקציבים והמח' המשפטית והצעתם ,לאשר
לזוכים את הצעות "פעילים" ו"אקסלנס נשואה" .במידה והעירייה תרצה לצרף עוד
חברה לניהול השקעות ,לאשר את הצעת "תכנית דיסקונט -תפנית" למקום שלישי
ואת הצעת "הראל" למקום הרביעי.
ג .מכרז  -143/16עבודות בניה ושיפוצים במקווה שיכון ה' – החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  45של הועדה ,ונמצאו שתי הצעות" :א.ר.א.ג ,בינוי
ופיתוח" 0.18% -הנחה ו"קל-פלד" 0.5% -הנחה.
בהתאם להחלטת הועדה הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי תשתיות
ופיתוח ,מח' מקוואות והמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא ,כי שני המציעים הגישו את כל המסמכים והאסמכתאות ,בהתאם
לנדרש.
מחליטים :לקבל את הצעת "קל-פלד" ,שהינה הזולה ביותר ,בגובה  0.5%הנחה.
ד .מכרז  -144/16עבודות בניה ושיפוצים במקווה נוה-אחיעזר -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  45של הועדה ,ונמצאו שתי הצעות" :קל-פלד"0.5% -
הנחה .ו"א.ר.א.ג ,בינוי ופיתוח" 1.18% -הנחה.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי תשתיות
ופיתוח ותקציבים ,במח' מקוואות ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא ,כי שני המציעים הגישו את כל המסמכים והאסמכתאות ,בהתאם
לנדרש.
מחליטים :לקבל את הצעת "א.ר.א.ג בינוי ופיתוח" ,שהינה הזולה ביותר ,בגובה
 1.18%הנחה.
ה .מכרז  -146/16רכישת דחסנים עבור שלדה  26טון ,כולל אחזקה וטיפולים-
החלטה.
בישיבתה מס'  45עסקה הועדה בשתי ההצעות למכרז :ש .וש .פחטר וקבוצת אלון.
באותה ישיבה הוחלט ,שכיוון שאגף התברואה מבקש להביא יותר נתונים בנושא,
לדחות את הדיון וההחלטה בהתאם ,לישיבתה הבאה של הועדה ,שהיא הועדה
המתכנסת היום.
אשר ג'רבי :בישיבתה הקודמת של הועדה ,מסרתי שאכין חומר על מוצרי פחטר,
ויש לנו תיקיה על מספרי התקלות והטיפולים שנצרכו בעקבותיהן.
יהודה ליבוביץ ,עו"ד :האם פנית במהלך השנים ,בזמן אמת ,לפחטר על התקלות?
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הרב מנחם שפירא :הוא היה הזכיין ,מה היה לו לפנות אליו.
יהודה ליבוביץ :האם הדברים הועלו על הכתב ונשלחו על כך ,במשך השנים,
מכתבים לפחטר?
אשר ג'רבי :בעקבות המכרז ,סקרתי את מצב המוצרים ,ונוכחנו לדעת כי היו לו
תקלות רבות .לא ידוע לי על פניות בכתב לחברה .לישי מנקדי ,קצין הרכב העירוני,
יש מכתבים ממוסכים על התקלות ,אך בגלל היותו חולה היום ,נמנע ממנו להגיע
לישיבת הועדה .מבקש לקבל דחיה נוספת ,לפני החלטה ,כדי לדון באגף באופן יסודי
בנושא.
הרב מנחם שפירא :האם אפשר להזמין את פחטר לשימוע לועדה בעניין?
יהודה ליבוביץ ,עו"ד :בוודאי שצריך לעשות זאת.
אשר ג'רבי :אשמח לשמוע דברים מפי נציג החברה ,כדי לשמוע מסקנות.
יהודה ליבוביץ ,עו"ד :מדוע לא פנית בזמן המכרז הקודם לפסלם?
אשר ג'רבי :אז החברה למשק ולכלכלה המליצה עליהם ,אך ,כיום ,יש לנו ניסיון
שלילי איתם.
מאיר שטיינרייך :חב' ש .וש .פחטר עובדת עם העירייה כבר כ 15-שנה ,וישנו ניסיון
קודם.
אשר ג'רבי :ב 2008-אמרו לנו שזה רכב המילניום החדש .בשימוע נוכל לשאול
ולשמוע מנציגי החברה.
מחליטים :לאחר הדיונים בנושא בישיבתה הקודמת של הועדה ובישיבתה הנוכחית,
להזמין את נציגי חב' ש .וש .פחטר לשימוע לועדה בנושא.
ו .מכרז  -149/16הפעלת מפגשי סדנאות לתלמידים -החלטה.
בישיבתה הקודמת של הועדה נפתח המכרז ,ונמצאה הצעה אחת של "שערי ישיבה".
הועדה החליטה ,באותה ישיבה ,להעביר את ההצעה לבדיקה באגפי חינוך
ותקציבים ובמח' המשפטית של העירייה
בבדיקה נמצא ,כי "שערי ישיבה" הגישו את כל המסמכים והאסמכתאות ,בהתאם
לנדרש.
הרב שמעון קשש :יש לנו ניסיון טוב ומוצלח עם "שערי ישיבה" ,עימם אנו עובדים
בשנים האחרונות.
מחליטים :לקבל את הצעת "שערי ישיבה" ,שהגישו את כל המסמכים
והאסמכתאות ,בהתאם לנדרש ,ויש עליהם המלצות טובות וחיוביות.
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