פרטי כל של ישיבה מס'  63של ועדת המכרזים של העירייה,
מיום שני ,כ"ג כסלו ה'תשע"ח ()11,12,17
השתתפו:
הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה-יו"ר הועדה;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע -חבר הועדה;
הרב מיכאל קקון ,חבר הנהלת העירייה -חבר הועדה.

נכחו:
יהודה ליבוביץ ,עו"ד היועה"מ של העירייה;
מאיר שטיינרייך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים;
נתנאל נחום ,מנהל אגף תברואה;
גב' נועה בצלאל -תכנית  360של העירייה;
גב' הדסה בלק-גזברות העירייה.

מציעים:
מר מאיר קאהן ,חב' "מקומות ואתרים";
מר יוסף רוטנר ,חב' "דרכי נועם";
גב' הילה רחמי ,חב' "טופ שלטים".
רישום הפרטי כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.

על סדר היום:
א .מכרז  -124/17מיתוג ושילוט ל -BBC-פתיחה;
ב .מכרז  -128/17שירותי הסעות כלליות לעירייה-פתיחה;
ג .מכרז  -125/17קול קורא לאבחונים-פתיחה;
ד .מכרז  -126/17ביצוע טיפולים רגשיים וקבוצתיים -פתיחה;
ה .מכרז  -119/17אספקת פחי אשפה -החלטה;
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ו .מכרז  -121/17מתן שירותי מדידת שטחים של דירות ,עסקים ,תעשיה
ומקרקעין ,המצויים בשטח השיפוט בעיר -החלטה.

א .מכרז  -124/17מיתוג ושילוט מתחם ה- BBC-פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )78/2017בעיתון "כלכליסט"
ביום שני ,י"ז בחשוון ה'תשע"ח ( )6,11,17ובעיתון "גלובס" ביום שלישי ,י"ח
בחשוון ה'תשע"ח ( 7,11,179ובמכרזי השלטון המקומי ( )83/2017בעיתון
"כלכליסט" ביום חמישי ,ה' בכסלו ה'תשע"ח ( )23/11/17ובעיתון "גלובס" ביום
שישי ,ו' בכסלו ה'תשע"ח (.)24,11,17
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם

כתובת

ערבות

הצעה

קשת שלטים

הרכבת ,18
פתח תקוה

בנק בל"ל,
על סך  50,000ש"ח
בתוקף עד ליום שני ,י"ח
באדר ה'תשע"ח ()5,3,18

אב טיפוס ₪ 64,350 -1
תוספת סולארית אב טיפוס 1
₪ 6961
אב טיפוס ₪14625 - 1.1
תוספת סולארית אב טיפוס 1.1
₪ 6610
אב טיפוס ₪ 49140- 2
תוספת סולארית אב טיפוס 2
₪ 6961
אב טיפוס ₪ 6845 - 3

רוטשילד מערכות
שילוט

המשביר ,15
חולון

בנק מזרחי ,סניף חולון,
על סך  50,000ש"ח
בתוקף עד ליום שני ,י"ח
באדר ה'תשע"ח ()5,3,18

אב טיפוס ₪ 35100- 1
תוספת סולארית אב טיפוס 1
₪ 13500
אב טיפוס ₪ 21200- 1.1
תוספת סולארית אב טיפוס - 1.1
₪ 6500
אב טיפוס ₪26700 - 2
תוספת סולארית אב טיפוס -2
₪ 13500
אב טיפוס ₪ 6500- 3
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טופ שלטים

המלאכה , 2
לוד

בנק הפועלים,
סניף כצלנסון,
על סך  50,000ש"ח
בתוקף עד ליום שני ,י"ח
באדר ה'תשע"ח ()5,3,18

אב טיפוס ₪33000 - 1
תוספת סולארית אב טיפוס 1
₪ 5000
אב טיפוס ₪ 15000 -1.1
תוספת סולארית אב טיפוס 1.1
₪ 5000
אב טיפוס ₪22800- 2
תוספת סולארית אב טיפוס 2
₪5000
אב טיפוס ₪2350 - 3

ד.פ .המרכז
הישראלי לשילוט

היצירה ,6
ראש העין

בנק הפועלים,
סניף רמת גן,
על סך  50,000ש"ח
בתוקף עד ליום שני ,י"ח
באדר ה'תשע"ח ()5,3,18

אב טיפוס ₪60000- 1
תוספת סולארית אב טיפוס 1
₪ 7500
אב טיפוס ₪14750 1.1
תוספת סולארית אב טיפוס 1.1
₪ 7500
אב טיפוס ₪ 35000- 2
תוספת סולארית אב טיפוס 2
₪ 7500
אב טיפוס ₪2975 - 3

אי .אם מערכות
מדבקה בחוץ /לא
היה כתוב מס'
המכרז

האורגים ,7
חולון

בנק דיסקונט,
סניף חולון,
על סך  50,000ש"ח
בתוקף עד ליום שני ,י"ח
באדר ה'תשע"ח ()5,3,18

אב טיפוס ₪ 52000- 1
תוספת סולארית אב טיפוס 1
₪ 21500
אב טיפוס ₪25200- 1.1
תוספת סולארית אב טיפוס -1.1
₪ 6900
אב טיפוס ₪ 35000 -2
תוספת סולארית אב טיפוס 2
₪ 21500
אב טיפוס ₪8600 3
אב טיפוס ₪51200- 1
תוספת סולארית אב טיפוס -1
₪ 17850
אב טיפוס ₪27800 - 1.1
תוספת סולארית אב טיפוס -1.1
₪ 6750
אב טיפוס ₪37700 - 2

אמדן העירייה
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תוספת סולארית אב טיפוס -2
₪17850
אב טיפוס ₪6800 - 3

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי תשתיות וחוזים ומכרזים
ובמח' המשפטית של העירייה.
ב -128/17 .מכרז שירותי הסעות כלליות לעירייה -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )78/2017בעיתון "כלכליסט" ביום
שני ,י"ז בחשון ה'תשע"ח ( )6,11,17ובעיתון "גלובס" ביום שלישי ,י"ח בחשוון
ה'תשע"ח (.)7,11,17
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם
מקומות ואתרים

כתובת
רחוב חזון אי"ש ,49
בני ברק

ערבות
בנק פאג"י ,בני ברק,
על סך  10,000ש"ח
בתוקף עד ליום שני ,י"ח
באדר ה'תשע"ח ()5,3,18
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הצעה
הקפצה בתחומי העיר
אוטובוס ל₪ 480 50
אוטובוס ל₪ 330 20
אוטובוס זעיר ל₪ 260 14
אוטובוס ל₪ 570 60
אוטובוס ל₪ 400 30
אוטובוס זעיר ל₪ 200 10
הקפצה מחוץ לעיר
אוטובוס ל₪ 1200 50
אוטובוס ל₪ 900 20
אוטובוס זעיר ל₪ 800 14
אוטובוס ל₪ 1400 60
אוטובוס ל₪1100 30
אוטובוס זעיר ל₪ 800 10
רכב צמוד ליום
אוטובוס ל₪ 3400 50
אוטובוס ל₪2700 20
אוטובוס זעיר ל₪ 2300 14
אוטובוס ל₪3800 60
אוטובוס ל₪ 3200 30
אוטובוס זעיר ל₪ 1800 10

יודא בע"מ

רחוב ישמח משה ,8
בני ברק

בנק פאג"י ,סניף בני ברק,
על סך  10,000ש"ח
בתוקף עד ליום שני ,י"ח
באדר ה'תשע"ח ()5,3,18
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הקפצה בתחומי העיר
אוטובוס ל₪ 460 50
אוטובוס ל₪330 20
אוטובוס זעיר ל₪ 280 14
אוטובוס ל₪ 530 60
אוטובוס ל₪ 420 30
אוטובוס זעיר ל₪ 280 10
הקפצה מחוץ לעיר
אוטובוס ל₪1180 50
אוטובוס ל₪ 880 20
אוטובוס זעיר ל₪810 14
אוטובוס ל₪ 1350 60
אוטובוס ל₪1150 30
אוטובוס זעיר ל₪790 10
רכב צמוד ליום
אוטובוס ל₪3400 50
אוטובוס ל₪ 2600 20
אוטובוס זעיר ל₪2300 14
אוטובוס ל₪ 3800 60
אוטובוס ל₪ 3350 30
אוטובוס זעיר ל₪1780 10

דרכי נועם

רחוב רבי עקיבא ,100
בני ברק

בנק פאג"י,
סניף רבי עקיבא,
על סך  10,000ש"ח
בתוקף עד ליום שני ,י"ח
באדר ה'תשע"ח ()5,3,18

הקפצה בתחומי העיר
אוטובוס ל₪ 430 50
אוטובוס ל₪ 340 20
אוטובוס זעיר ל₪ 270 14
אוטובוס ל₪ 560 60
אוטובוס ל₪ 430 30
אוטובוס זעיר ל₪ 270 10
הקפצה מחוץ לעיר
אוטובוס ל₪ 1178 50
אוטובוס ל₪ 878 20
אוטובוס זעיר ל₪ 818 14
אוטובוס ל₪ 1388 60
אוטובוס ל₪ 1128 30
אוטובוס זעיר ל₪ 768 10
רכב צמוד ליום
אוטובוס ל₪ 3388 50
אוטובוס ל₪2650 20
אוטובוס זעיר ל₪2238 14
אוטובוס ל₪3788 60
אוטובוס ל₪ 3328 30
אוטובוס זעיר ל₪ 1768 10

הקפצה בתחומי העיר
אוטובוס ל₪ 390 50
אוטובוס ל₪ 300 20
אוטובוס זעיר ל₪240 14
אוטובוס ל₪ 420 60
אוטובוס ל₪375 30
אוטובוס זעיר ל₪ 230 10
הקפצה מחוץ לעיר
אוטובוס ל₪ 910 50
אוטובוס ל₪700 20
אוטובוס זעיר ל₪495 14
אוטובוס ל₪ 950 60
אוטובוס ל₪ 870 30
אוטובוס זעיר ל₪ 475 10
רכב צמוד ליום
אוטובוס ל₪2900 50
אוטובוס ל₪ 2500 20
אוטובוס זעיר ל₪2000 14
אוטובוס ל₪3000 60
אוטובוס ל₪ 2700 30
אוטובוס זעיר ל₪ 1850 10

אמדן העירייה
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מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה במח' הסעות שבאגף החינוך ,באגף חוזים
ומכרזים ובמח' המשפטית של העירייה.

ג .מכרז  -125/17קול קורא לאבחונים -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )80/2017בעיתון "כלכליסט" ביום
שני ,כ"ד בחשון ה'תשע"ח ( )13,11,17ובעיתון "גלובס" ביום שלישי ,כ"ה בחשוון
ה'תשע"ח (.)14,11,17
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
הכתובת

השם
סמטת אונקלוס ,3

"נפש לנפש"

בני ברק
רחוב הר סיני ,21

ברוך דולפין

בני ברק
"צמרת"

רחוב הרב דסלר ,10

חני ויזל

בני ברק

(על לשונית המעטפה הוטבעה חותמת המציעה)
האגודה למען העיוור

רחוב חובות הלבבות,11

הרצליה והשרון

הרצליה

ע"ש מרים מוזס
רחוב אהרונוביץ ,12

עלה -עזר לילד המיוחד
7

(ההצעה הוגשה על גבי מעטפה של המציע ,בני ברק
והלוגו והפרטים מופיעים ע"ג המעטפה)
רחוב הרב פוברסקי ,17

מרכז רפואי "מעייני הישועה"

(ההצעה הוגשה על גבי מעטפה של המציע ,בני ברק
שנושאת לוגו ופרטיו)
רחוב גולדקנופ ,9

"שלהבת רכסים"

(על גבי המעטפה מופיעים שם המציע ומס' ירושלים
הרישום שלו)

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגפי החינוך וחוזים ומכרזים ובמח'
המשפטית של העירייה.

ד .מכרז  -126/2017קול קורא לביצוע טיפולים רגשיים וקבוצתיים -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )80/2017בעיתון "כלכליסט" ביום
שני ,כ"ד בחשוון ה'תשע"ח ( )13,11,17ובעיתון "גלובס" ביום שלישי ,כ"ה בחשוון
ה'תשע"ח (.)14,11,17
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.

כתובת

שם המציע
רחוב הר סיני ,21

ברוך דולפין

בני ברק
רחוב הרב רבינוב ,5

"עזר מציון"

בני ברק
רחוב רבינוביץ ,33

"מניפה-מנוף לחיים"
8

ירושלים
רחוב סהר ,34

"תעצומות"

יד בנימין
מרכז חינוכי

רחוב גולדקנופ ,9

"שלהבת רכסים"

ירושלים

(על גבי המעטפה נרשמו שם המציע ומס'
הרישום)
מרכז רפואי

רחוב הרב פוברסקי ,17

"מעייני הישועה"

בני ברק

(על גבי המעטפה של ההצעה מופיעים הלוגו
ופרטי המציע)
אלי מוסקוביץ

רחוב ברוך בן נריה ,5

(הוגש במעטפה הנושאת את לוגו העירייה)

בני ברק

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגפי החינוך וחוזים ומכרזים ובמח'
המשפטית של העירייה.
ישיבת הועדה נקבעה לשעה  10לפנה"צ .ההחלטות הן לאחר השעה  10,30לפנה"צ ,כך
שעברה למעלה ממחצית השעה לאחר השעה שנקבעה ,ומשום כך הקוורום חוקי.

ה .מכרז -119/17-אספקת פחי אשפה -החלטה.
הרב שמחה שטיצברג ,יו"ר הועדה :בישיבתה הקודמת של הועדה נטען ,כי בבדיקת
ההצעות נמצא שחב' "ש.וש .פחטר" לא הגישה המלצת רשויות לגבי כמות הפחים
הנדרשת.
מאיר שטיינרייך :בד בבד ,יש להדגיש ,כי יש אישור רו"ח שחב' ש.וש פחטר סיפקה
את הכמות הנדרשת במהלך השנים.
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מחליטים :הואיל והצעת "ש.וש פחטר" יש בידה אישור רו"ח על אספקת מספר פחים
בהתאם לדרישת המכרז ומאחר והצעה זו הזולה ביותר ,לקבל את הצעת ש.וש פחטר.
ו .מכרז  -121/17מתן שירותי מדידת שטחים של דירות ,עסקים ,תעשיה
ומקרקעין המצויים בשטח השיפוט של העיר -החלטה.
הרב שמחה שטיצברג :בישיבתה הקודמת של הועדה נטען ,כי כל חמשת המציעים
הגישו את כל המסמכים והאסמכתאות ,כנדרש ,אך 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.
יהודה ליבוביץ ,עו"ד -היועה"מ :לטעמי ,מקום בו נדרש המציע לפרט האם האחוזים
הינם ניכוי או תוספת למחיר ,הרי לא ניתן לעמוד על מהות ההצעה ,ולפנינו אין כלל
הצעת מחיר.
גם בהצעת "זייד אורניב" ,על אף שבישיבת הועדה בה נפתח המכרז ,הבהירו נציגי
החברה שכוונתם היתה להנחה ,אין בכך כדי להועיל להם ,שכן על ועדת המכרזים
לבחון את ההצעה כפי שהוגשה ואין להתייחס להבהרות מאוחרות יותר.
מחליטים :בעקבות הבהרת היועה"מ של העירייה לגבי מהות ההצעות ,וההצעה
הזולה ביותר הינה של חב' "מלגם" של  3%הנחה ,מקבלים את הצעת חב' "מלגם",
שהינה הזולה ביותר.
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