פרטי כל של ישיבה מס'  62של ועדת המכרזים של העירייה,
מיום חמישי ,ה' בכסלו ה'תשע"ח ()23,11,17
השתתפו:
הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה-יו"ר הועדה;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע -חבר הועדה.

נכחו:
מאיר שטיינרייך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים;
נתנאל נחום ,מנהל אגף תברואה;
הרב יהודה גלבר ,מנהל מח' הסעות ,אגף החינוך;
אליהו ארנד ,עוזר הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע.
רישום הפרטי כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.
על סדר-היום:
א .מכרז  – 123/17שירותי הסעות לתלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך
רגיל ומיוחד – החלטה;
ב .מכרז  – 121/17מתן שירותי מדידת שטחים של דירות ,עסקים ,תעשיה
ומקרקעין ,המצויים בשטח השיפוט בעיר – החלטה;
ג .מכרז  – 119/17אספקת פחי אשפה – החלטה.

הישיבה נקבעה לשעה  09:45בבוקר ,וקבלת ההחלטות החלה בשעה  10:15לפנה"צ,
כלומר מחצית השעה לאחר שנקבעה ,ומשום כך הקוורום הינו חוקי.
א .מכרז  – 123/17שירותי הסעות לתלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך
רגיל ומיוחד – החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה הקודמת של הועדה ,ונמצאו חמש הצעות" :דרכי נועם",
"מסיעי כל גיל"" ,מקומות ואתרים"" ,יודא"" ,טיולי הדקל".
סכומי ההצעות של כל אחת מהחברות המציעות פורטו בפרטי כל הישיבה (מס' .)61
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בהתאם להחלטת הועדה הועברו ההצעות ואמדן העירייה לבדיקה במח' ההסעות
שבאגף החינוך ,באגף המכרזים ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא ,כי כל המציעים הגישו את כל המסמכים שנדרשו.
בהצעת חב' "מקומות ואתרים" נמצא ,כי בערבות ישנה תוספת של מדד ספטמבר.
מר מאיר שטיינרייך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים מסר לחברי הועדה ,כי שוחח על כך
עם עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועה"מ של העירייה ,והוא קבע שאין בכך בעיה ,שכן אין
זה משנה את המהות ,ומשום כך ,המשמעות היא שכל המציעים עומדים בתנאי
המכרז.
מחליטים :הואיל וכל המציעים עומדים בתנאי המכרז ,כפי שנדרשו ,מכריזים בזה
על כל חמשת המציעים כזוכים במכרז.
ב .מכרז  – 121/17מתן שירותי מדידת שטחים של דירות ,עסקים ,תעשיה
ומקרקעין ,המצויים בשטח השיפוט בעיר – החלטה.
בישיבתה הקודמת של הועדה נפתח המכרז ונמצאו חמש הצעות " :זייד אורניב",
"מלגם"",מידות"" ,אשד ניהול נכסים" ו"חלוקי נחל פיתרונות לעיר" .סכומי
ההצעות ואמדן העירייה פורטו בפרטי כל של ישיבתה הקודמת של הועדה (מס' .)61
בהתאם להחלטת הועדה הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי הכנסות
ומכרזים ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא ,כי כל חמשת המציעים הגישו את כל המסמכים והאסמכתאות,
כנדרש.
יחד עם זאת ,מלבד "אשד ניהול נכסים" שבהצעתה מובאת  10%תוספת ,ו"מלגם"
 3%הנחה ,הרי שבכל שלוש ההצעות האחרות אין בהצעה ציון לא של תוספת ולא של
הפחתה.
זו נקודה שטעונה חוו"ד של היועה"מ של העירייה ,אך בשל העדרו מהישיבה ,ועל כך
מוחים חברי הועדה ,נדחה הדיון בסעיף זה לישיבתה הבאה של הועדה.
ג .מכרז  – 119/17אספקת פחי אשפה – החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה הקודמת של הועדה ונמצאו שתי הצעות" :ש.וש .פחטר",
"אלון" .סכומי ההצעות ואמדן העירייה פורטו בפרטי-כל של ישיבתה הקודמת של
הועדה (מס' .)61
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בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי מכרזים
ותברואה ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא ,כי חב' "ש.וש .פחטר" לא הגישה אישור רשויות לגבי כמות הפחים
הנדרשת.
מחליטים :בגלל הצורך בקבלת חוו"ד משפטית ,והואיל והיועה"מ של העירייה לא
הגיע לישיבתה ,לדחות את הדיון בסעיף זה לישיבתה הבאה של הועדה.
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