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פרטי כל של ישיבה מס'  64של ועדת המכרזים של העירייה,
מיום רביעי ,ט"ז טבת ה'תשע"ח ()3,1,18
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;
רו"ח אברהם וינברגר ,סגן מנהל האגף לשירותים חברתיים;
שמעון קשש ,סגן מנהל אגף החינוך ומנהל מח' תכנית ;360
גד ליכטיג ,חשב אגף רכש ולוגסטיקה.
רישום הפרטי כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.

על סדר היום:
א .מכרז -129/17הרצאות ,ייעוץ והדרכה למסגרת "הקשיבה"-פתיחה;
ב .מכרז -130/17טיפולים רגשיים ואבחונים ל"הקשיבה"-פתיחה;
ג .מכרז  -121/17מתן שירותי מדידת שטחים של דירות ,עסקים ,תעשיה
ומקרקעין ,המצויים בשטח השיפוט בעיר -דיון והחלטה;
ד .מכרז  -124/17מיתוג ושילוט ל-BBC-החלטה;
ה .מכרז  -125/17קול קורא לאבחונים-החלטה;
ו .מכרז  -126/17ביצוע טיפולים רגשיים וקבוצתיים-החלטה;
ז .מכרז  -128/17שירותי הסעות כלליות לעירייה-החלטה.

הישיבה נקבעה לשעה  10:00לפנה"צ והחלה בקבלת החלטות בשעה  10:30לפנה"צ,
כך שעברה מחצית השעה מהזמן שנקבע ,והקוורום חוקי.
א .מכרז  -129/17הרצאות ,ייעוץ והדרכה למסגרת "הקשיבה" בנות-פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )85/2017בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,י"ב בכסלו ה'תשע"ח ( )30,11,17ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,י"ג בכסלו
ה'תשע"ח (.)1,12,17
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המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

ערבות

"כיוון"-עמותה רשומה,

בנק פאג"י ,סניף בני ברק

רחוב מתתיהו ,1

ע"ס  10,000שקלים,

בני ברק

בתוקף עד ליום שני ,י' בניסן ה'תשע"ח
()26,3,18

מחליטים :להעביר לבדיקה באגפי שירותים חברתיים וחוזים ומכרזים ובמח'
המשפטית של העירייה.
ב .מכרז  -130/17טיפולים רגשיים ואבחונים ל"הקשיבה" -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )85/2017בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,י"ב בכסלו ה'תשע"ח ( )30,11,17ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,י"ג בכסלו
ה'תשע"ח (.)1,12,17
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
הרב שמחה שטיצברג ,יו"ר הועדה :בתיבת המכרזים נמצאה מעטפה שעליה כתוב
"משיבים לחינוך ולרווחה תושיה".
על המעטפה לא נכתב שם המכרז ולא מספרו.
הוחלט-לפתוח את המעטפה ,ועל כשרותה לקבל חוו"ד משפטית לישיבתה הבאה של
הועדה.
שם המציע

ערבות

א" .משיבים לחינוך ורווחה"

בנק מרכנתיל,

רחוב חזון איש ,42

סניף רחוב רבי עקיבא,

בני ברק

בני ברק
ע"ס  10,000שקלים,
בתוקף עד ליום שני ,י' בניסן ה'תשע"ח
()26,3,18

ב .מרכז חינוכי
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"שלהבת" רכסים,
רחוב גולדקנוף ,9
ירושלים
מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה באגפי שירותים חברתיים וחוזים ומכרזים
ובמח' המשפטית של העירייה.
ג .מכרז  -124/17מיתוג ושילוט ל-BBC-החלטה.
בישיבתה מס'  63של הועדה נפתחו מעטפות המכרז ונמצאו חמש הצעות :קשת
שלטים; רוטשילד-מערכות שילוט; טופ שלטים; ד.פ המרכז הישראלי לשילוט; אי,
אם מערכות ואמדן העירייה.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי תשתיות וחוזים
ומכרזים ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא כי "קשת שלטים" ,טופ שלטים ,ד.פ .המכרז הישראלי לשילוט הגישו
את כל מסמכי המכרז כנדרש.
אשר להצעת רוטשילד-מערכות שילוט ,בהתאם לתנאי הסף להשתתפות במכרז ,סעיף
 ,3.1.3יש למציע מערכות ניהול איכות מאושרות של מכון התקינה ומתאימה
לדרישות התקן הישראלי .הסעיף נמחק ע"י המציע בחוברת המכרז וכן לא צורף.
בהצעת אי.אמ מערכות שילוט -הוגשה ערבות הסכם ,במקום ערבות השתתפות.
מחליטים :בשל הפער הגדול בין הצעת "טופ שלטים" שהינה הזולה ביותר והגישה
את כל המסמכים כנדרש לבין אמדן העירייה ,להזמין לשימוע את החברה והיועץ
בנושא לעירייה לישיבתה הבאה של הועדה.
ד .מכרז  -128/17שירותי הסעות כלליות לעירייה-החלטה.
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר בישיבתה הקודמת של הועדה ונמצאו שלוש הצעות:
"מקומות ואתרים"" ,מסיעי יודא"" ,דרכי נועם".
בהתאם להחלטת הועדה הועברו ההצעות לבדיקה במח' ההסעות שבאגף החינוך,
באגף חוזים ומכרזים של העירייה ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא כי לכל שלוש ההצעות צורפו כל מסמכי המכרז ,כנדרש.
מחליטים :שלושת המציעים "מקומות ואתרים"" ,מסיעי יודא" ו"דרכי נועם" יזכו
במכרז .המחלקות הרלבנטיות יזמנו את ההסעות מהמציעים לפי צרכי העירייה.
הרב שמחה שטיצברג ,יו"ר הועדה :ישיבה זו של הועדה זומנה במועד ותואמה עם
עו"ד יהודה ליבוביץ ,היועה"מ של העירייה ,וזאת לאחר שתאריכים אחרים לא היו
מתאימים מבחינתו ,והוא גם עודכן שישיבה זו אינה יכולה להתקיים בלא ייעוץ
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משפטי צמוד בנושא הנדון .עו"ד יהודה ליבוביץ אישר את הגעתו ,ולמרות זאת הוא
לא הגיע לישיבה דבר שגרם לפיזור הישיבה ,תוך בזבוז זמן של נציגי העירייה והציבור
בשל אי בואו ומבקש לעדכן בכך את ראש העיר.

