פרטי כל של ישיבה מס'  60של ועדת המכרזים של העירייה,
מיום שלישי ,י"ח בחשוון ה'תשע"ח ()7,11,17
השתתפו:
הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה-יו"ר הועדה;
הרב ישראל משה פרידמן ,חבר הנהלת העירייה -חבר הועדה.

נכחו:
יהודה ליבוביץ ,עו"ד -היועה"מ של העירייה.
מאיר שטיינרייך ,מהל אגף חוזים ומכרזים.
רישום הפרטי כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.

על סדר היום:
א .מכרז  – 140/16בניית חניון תת-קרקעי ועליו קומת מסחר ,ברח' הירקון ,3
פינת רחוב כינרת ,בני-ברק – החלטה;
ב .מכרז  – 118/17ביצוע עבודות הדברת מזיקים – החלטה.
ישיבת הועדה נקבעה לשעה  9,30בבוקר .ההחלטות הן לאחר השעה  10לפנה"צ כך
שעברה למעלה ממחצית השעה לאחר השעה שנקבעה ,ומשום כך הקוורום חוקי.
א .מכרז  – 140/16בניית חניון תת-קרקעי ועליו קומת מסחר ,ברח' הירקון ,3
פינת רחוב כינרת ,בני-ברק – החלטה;
המכרז נפתח בישיבה מס'  59של הועדה ונמצאה הצעת חב' "מנרב הנדסה ובניין"-
 10%הנחה ממחיר המקסימום; אמדן העירייה 5% -הנחה.
בישיבת הועדה הוחלט להעביר את ההצעה לבדיקה באגף חוזים ומכרזים ובמח'
המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא כי החברה הגישה את כל המסמכים והאסמכתאות כנדרש.
מחליטים :למרות שמדובר בהצעת יחיד ,הואיל והחברה הגישה את כל המסמכים
והאסמכתאות כנדרש ,כיוון שמדובר בחברה בעלת ניסיון ומיומנות ומאחר ואין
הבדל גדול בין הצעת החברה לבין אמדן העירייה ,לקבל את הצעת חב' "מנרב".
ב .מכרז  – 118/17ביצוע עבודות הדברת מזיקים – החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  59של הועדה ,ונמצאו שתי הצעות" :טבע הדברות"7% -
הנחה; אלי כהן ,הדברות 5% -הנחה; אמדן העירייה 23% -הנחה.
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בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים,
במח' המשפטית ובמח' איכות הסביבה של העירייה.
בבדיקה נמצא ,כי שני המציעים צירפו את מסמכי המכרז כנדרש.
הרב ישראל משה פרידמן :מוזר לי הפער הגדול שבין שתי ההצעות 7% -הנחה5% ,
הנחה לבין אמדן העירייה 23% -הנחה.
מאיר שטיינרייך :בעבר הוגשו למכרז הדברה  8-7הצעות ,היתה תחרות גדולה בין
המציעות ,ואחת ההצעות עמדה על למעלה מ 40%-הנחה .לפני כשנה ,במכרז להדברת
יתושים נתקבלה הצעה אחת של  35%הנחה .משום כך ,אמדן העירייה עמד על 23%
הנחה ,שהוא באמצע בין ההצעות השונות בעבר.
מחליטים :הואיל והצעת חב' "טבע הדברות" עמדה בכל תנאי המכרז ,וכיוון שזו
הזולה בין שתי ההצעות ,לקבל את הצעת חב' "טבע הדברות" של  7%הנחה.
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