פרטי כל של ישיבה מס'  67של ועדת המכרזים של העירייה,
מיום שלישי ,י"ב באדר ה'תשע"ח ()27,2,18
השתתפו:
הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה-יו"ר הועדה;
הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע-חבר הועדה;
הרב ישראל משה פרידמן ,חבר הנהלת העירייה-חבר הועדה;
הרב מיכאל קקון ,חבר הנהלת העירייה-חבר הועדה;
הרב גדליהו בן שמעון-חבר הנהלת העירייה-חבר הועדה;
הרב פרץ אברמוביץ ,חבר מועצת העירייה -חבר הועדה.

נכחו:
מאיר שטיינריך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים;
חנוך זיידמן ,מנהל אגף תשתיות ופיתוח;
משה גרנשטיין ,רו"ח -סגן מנהל אגף חוזים ומכרזים;
שלמה בורובסקי ,סגן מנהל אגף תיאום ובקרה;
אליהו ארנד ,עוזר הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע.
רישום הפרטי כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.

על סדר היום:
א .מכרז  –100/2018שירותי הקלטה ותמלול של ישיבת מליאת המועצה
וועדותיה – פתיחה;
ב .מכרז  - 102/2018שירותי מעבדה לבדיקת שעטנז – פתיחה;
ג .מכרז  –132/18הפעלת מוקד טלפוני לקבלת הודעות וכן בירורים ותשלומים
באמצעות מוקדנים/ות לעירייה – פתיחה .

א .מכרז -100/2018שירותי הקלטה ותמלול של ישיבת מליאת המועצה
וועדותיה-פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי בשלטון המקומי ( )4/2018בעיתון "כלכליסט" ביום
שני ,כ"ח בטבת ה'תשע"ח ( )15,1,18ובעיתון "גלובס" ביום שלישי ,כ"ט בטבת
ה'תשע"ח (.)16,1,18
1

מעטפות המכרז נפתחו ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

הסכום

ערבות

חבר תרגומים

 ₪ 15,5לעמוד אחד,

בל"ל ,סניף עסקים,

רח' בן יהודה ,1

לא כולל מ.ע.מ

רמת החייל,
ע"ס  7,500שקלים,

תל אביב

בתוקף עד ליום רביעי ,י'
באייר ה'תשע"ח ()25,4,18
בונוס פרוטוקולים

בנק דיסקונט,

אין הצעה

רח' הנצי"ב ,14

סניף תל גנים,

תל אביב

ע"ס  7,500שקלים,
בתוקף עד ליום רביעי ,י'
באייר ה'תשע"ח ()25,4,18

אמדן העירייה

 ₪ 20לעמוד אחד,
לא כולל מ.ע.מ

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף לחוזים ומכרזים ובמח'
המשפטית של העירייה.

ב .מכרז -102/2018שירותי מעבדה לבדיקת שעטנז -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי בשלטון המקומי ( )4/2018בעיתון "כלכליסט" ביום
שני ,כ"ח בטבת ה'תשע"ח ( )15,1,18ובעיתון "גלובס" ביום שלישי ,כ"ט בטבת
ה'תשע"ח (.)16,1,18
מעטפות המכרז נפתחו ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

ערבות

ועדה ציבורית לענייני שעטנז,

בנק פאג"י,

רחוב הרב ש"ך ,18

סניף בני ברק,
2

ע"ס  10,000שקלים,

בני ברק

בתוקף עד ליום רביעי ,י' באייר
ה'תשע"ח ()25,4,18
ק"ק דקהל מחזיקי הדת בארץ ישראל,

בנק פאג"י,

רחוב האדמו"ר מבעלז ,6

סניף בני ברק,

בני ברק

ע"ס  10,000שקלים,
בתוקף עד ליום רביעי ,י' באייר
ה'תשע"ח ()25,4,18

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף לחוזים ומכרזים ובמח'
המשפטית של העירייה.
ג .מכרז  -132/18הפעלת מוקד טלפוני לקבלת הודעות וכן בירורים ותשלומים
באמצעות מוקדנים/יות לעירייה-פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )7/2018בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,ט' בשבט ה'תשע"ח ( )25,1,18ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,י' בשבט ה'תשע"ח
(.)26,1,18
מעטפות המכרז נפתחו ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

ערבות

"מלגם"

בנק דיסקונט,

רח' הסיבים ,49

סניף ראשי,

פתח תקוה

ע"ס  10,000שקלים ,בתוקף עד ליום
שלישי ,ח' בסיון ה'תשע"ח ()22,5,18

"קישורית"-שירותי כל סנטר

בנק הפועלים,

רחוב בר כוכבא ,4

סניף כיכר המדינה,

בני ברק

ע"ס  10,000שקלים ,בתוקף עד ליום
שלישי ,ח' בסיון ה'תשע"ח ()22,5,18

"טלאל קונטקט סנטר"

בל"ל,
3

ע"ס  10,000שקלים ,בתוקף עד ליום
שלישי ,ח' בסיון ה'תשע"ח ()22,5,18

רחוב משה לוי ,11
ראשון לציון,
(מעטפה פתוחה)
מגער בע"מ,

בל"ל ,הסניף המרכזי,

רח' מנחם בגין ,5

תל אביב,

בית דגן

ע"ס  10,000שקלים ,בתוקף עד ליום
שלישי ,ח' בסיון ה'תשע"ח ()22,5,18

"טללי ערד"

אין ערבות

רחוב הרב רוזובסקי ,12
בני ברק

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף לחוזים ומכרזים ובמח'
המשפטית של העירייה.
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