פרטי כל של ישיבה מס'  56של ועדת המכרזים של העירייה,
מיום חמישי ,ט' באלול ה'תשע"ז ()31,8,17
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;
ישראל לייזר ,סגן מנהל אגף תשתיות ופיתוח ומנהל מח' חזות העיר;
אליהו ארנד ,עוזר הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע.
רישום הפרטי כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.

על סדר היום:
א.
ב.
ג.
ד.

מכרז  -116/17הפעלת מועדון ופעולות פנאי לקשישים -פתיחה;
מכרז  -105/17ביצוע עבודות גיזום ותחזוקה שוטפת של עצים -החלטה;
מכרז  -114/17אספקת ארוחות חמות למועדונים ולבתי אזרחים ותיקים -החלטה;
מכרז  -117/17הפעלת מועדונית גן שי -החלטה.

א .מכרז  -116/17הפעלת מועדון ופעילות פנאי לקשישים "מועדון מועשר" (מופ"ת)-
פתיחה.
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )54/2017בעיתון "כלכליסט" ביום חמישי,
ד' באב ה'תשע"ז ( )27,7,17ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,ה' באב ה'תשע"ז (.)28,7,17
שם המציע
תלמוד תורה ויז'ניץ
רחוב גבעת פנחס ,19
קריית ויז'ניץ,
בני ברק

ערבות
בנק פועלי אגודת ישראל,
סניף רחוב רבי עקיבא,
בני ברק
ע"ס  10,000שקלים,
בתוקף עד ליום רביעי,
י"ב בחשוון ה'תשע"ח ()9,11,17

מחליטים :להעביר לבדיקה באגפי חוזים ומכרזים ושירותים חברתיים ובמח' המשפטית של
העירייה.

ישיבת הועדה זומנה לשעה  10,00לפנה"צ ,וההחלטות הן לאחר השעה  10,30לפנה"צ ,כך
שעברה מחצית השעה לאחר השעה שנקבעה ,ומשום כך הקוורום חוקי.
ב .מכרז  -105/17ביצוע עבודות גיזום ותחזוקה שוטפת של עצים -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  55של הועדה ונמצאו שלוש הצעות" :ארזים מוקה"" ,אמיר
החוטבים"" ,אופק גיזום".
בהתאם להחלטת הועדה הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים ,במח'
חזות העיר שבאגף תשתיות ופיתוח ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא:
"ארזים מוקה" -הוגשו כל המסמכים והאסמכתאות כנדרש.
"אמיר חוטבים" -נדרש לצרף אישור גינון ותחזוקה מרשות נוספת ,בנוסף לעיריית רמת גן.
כמו"כ בתנאי הסף נכתב כי אם המציע תאגיד יצרף העתק של תעודת הרישום של התאגיד
ותדפיס מעודכן נכון למועד הגשת ההצעות למכרז של רישום האגיד מרשם החברות ,לרבות
רישום בעלי המניות .חומר כזה לא הוגש.
"אופק גיזום עצים" -נדרש לציין את מספר העצים ,באישור הרשות המקומית שנמסרה (תל
אביב) ,ו-או אישור/ים מרשויות נוספות ,כך שמספר העצים יהיה ,לפחות.2000 ,
הצעות המחיר:
עבודות גיזום"-ארזים מוקה" 33.6%-הנחה; "אמיר חוטבים" 17% -הנחה; "אופק גיזום
עצים" 6,9%-הנחה; אמדן העירייה 5%-הנחה.
מחיר מחירון" -ארזים מוקה" 27,8%-הנחה; אמיר חוטבים17%-הנחה; "אופק גיזום
עצים"6,9% -הנחה; אמדן העירייה 8,5%-הנחה.
ההצעה הזולה ביותר היתה של חב' "ארזים מוקה" .ברם ישנו פער משמעותי ביותר בין
הצעתה עבודות גיזום  33.6%-הנחה ,מחיר מחירון -הנחה  ,27,8%לעומת אמדן העירייה-
עבודות גיזום  5%הנחה; מחיר מחירון  8.5%-הנחה.
מחליטים :לזמן את חב' "ארזים מוקה" לשימוע בישיבת הועדה ,כדי לבדוק את נושא הפער
הגדול שבין הצעת החברה לבין אמדן העירייה.
ג .מכרז  -114/17אספקת ארוחות חמות למועדונים ולבתי אזרחים וותיקים -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  55של ועדת המכרזים ,ונמצאה הצעה אחת" :גורמה ארוחות".
בפתיחת המכרז נמצא כי הצעת "גורמה ארוחות" הינה  :מנה למועדונים 25 -שקלים; מנה
לבתים 28-שקלים ,לעומת אמדן העירייה :מנה למועדונים 17 -שקלים; מנה לבתים19,5 -
שקלים.
בישיבת הועדה הוחלט להעביר את ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים ,במח'
מועדוני קשישים שבאגף לשירותים חברתיים ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא כי החברה המציעה עמדה בכל תנאי המכרז והגישה את כל המסמכים כנדרש.

מחליטים :להעביר את ההצעה לבירור פרטים נוספים במחלקות הרלבנטיות ,לקראת הבאתו
של הנושא ,פעם נוספת ,לישיבת הועדה.
ד .מכרז  -117/17הפעלת מועדונית גן שי -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה הקודמת של הועדה ,ונמצאה הצעה אחת" :מסגרת שמעיה".
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברה ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגפי חוזים ומכרזים
ושירותים חברתיים ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא כי ההצעה עמדה בכל תנאי המכרז והוגשו כל המסמכים כנדרש.
מחליטים :למרות שמדובר בהצעה יחידה ,לקבלה בשל עמידת המציע בכל תנאי המכרז,
הגשת כל המסמכים כנדרש והיות והמציע מוכר וידוע כבעל יכולות לביצוע הנושא.

