פרטי כל של ישיבה מס'  68ועדת המכרזים של העירייה,
מיום חמישי ,כ"ז בניסן ה'תשע"ח ()12,4,18
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 פרץ אברמוביץ ,חבר מועצת העיריה-חבר הועדה.

נכחו:
יהודה ליבוביץ ,עו"ד -היועה"מ של העירייה;
מאיר שטיינרייך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים;
גדעון רוט ,מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה;
משה גרנטשטיין ,רו"ח -סגן מנהל אגף חוזים ומכרזים;
גדליהו ליכטיג ,חשב אגף רכש ולוגיסטיקה.

נציגי מציעים:
שלמה היידה -מרחוב רבי עקיבא  63בני ברק;
דליה תומר פוקס ,מרח' כצנלסון  ,117גבעתיים;
רמי דרזיה ,אביזר סנטר סחר ,רחוב יצחק בן צבי  ,42ראשון לציון.
רישום הפרטי כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה (בהתאם לחומר שנרשם
במהלך ישיבת הועדה ע"י מר מאיר שטיינרייך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים).

על סדר היום:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מכרז  -104/18רכישת קטנועים  200סמ"ק -פתיחה;
מכרז  -105/18אספקת וילונות והתקנתם במבני העירייה-פתיחה;
מכרז  -101/18מתן אבחונים ו/או יעוץ תעסוקתי לחרדיים עבור המרכז להכוון
תעסוקתי -פתיחה;
 -100-2018שירותי הקלטה ותמלול של ישיבות מליאת המועצה וועדותיה-
החלטה;
 -102/2018שירותי מעבדה לבדיקת שעטנז-החלטה;
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ו -114/17 .אספקת ארוחות חמות למועדונים ולבתי אזרחים ותיקים-החלטה.
א .מכרז  -104/18רכישת קטנועים  200סמ"ק-פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )16/2018בעיתון
"כלכליסט" ביום שני ,י"א באדר ה'תשע"ח ( )26,2,18ובעיתון "גלובס" ביום
שלישי ,י"ב באדר ה'תשע"ח (.)27,2,18
בפתיחת המכרז נמצאה הצעה אחת:
ערבות

שם המציע

ההצעה

מטרו מוטור שיווק
רח' עתיר ידע ,18
כפר סבא

אופנוע 18,080-שקלים .בנק לאומי,
סניף עסקים
תוספת אחריות-אין,
החשמונאים,
רק  4,000ק"מ
10%הנחה על המחירון .ע"ס  15,000שקלים,
בתוקף עד ליום שלישי,
ו' בתמוז ה'תשע"ח
()19,6,18

אמדן העירייה

אופנוע.16,500-
 12חודשים אחריות.
על
הנחה
10%
המחירון.

מחליטים :להעביר את ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגף לחוזים ומכרזי
ובמח' המשפטית של העירייה.
ב .מכרז  -105/18אספקת וילונות והתקנתם במבני העירייה-פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )16/2018בעיתון
"כלכליסט" ביום שני ,י"א באדר ה'תשע"ח ( )26,2,18ובעיתון "גלובס" ביום
שלישי ,י"ב באדר ה'תשע"ח (.)27,2,18
בפתיחת המכרז נמצאו שבע הצעות.
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שם פריט

מחיר
ללא
מע"מ

שם :לאה היידה וילונות

שם :ש .לנדאו יצרני וילונות

שם :רקוטקס

כתובת :ר' עקיבא  63ב"ב

כתובת :הרכבת  42ת"א

כתובת :בר כוכבא , 20ת"א

ערבות בנק :לאומי

ערבות בנק :הפועלים נווה מגן

ערבות

בנק :לאומי אחיעזר
סך10,000 :

סך10,000 :

סך10,000 :

בתוקף ליום שלישי ,ו' בתמוז

בתוקף ליום שלישי ,ו'

ה'תשע"ח ()19,6,18

בתמוז ה'תשע"ח

בתוקף ליום שלישי ,ו' בתמוז
ה'תשע"ח ()19,6,18

()19,6,18
וילון בד בתפירת קפלים
מושלם  140ס"מ גובה
וילון בד קפלים  -תוספת 10
ס"מ גובה עבור התוספת
בלבד
וילון הצללה סאן סטריפ (לייט
סיקרין) דק
וילון הצללה סאן סטריפ (לייט
סיקרין) עבה
וילון הצללה סאן סטריפ (לייט
סיקרין) חסין אש
וילון האפלה
וילון גלילה האפלה
וילון גלילה הצללה
וילון דגם ונציאני
וילון האפלה -תוספת  10ס"מ
גובה
וילון ורטיקלי +מסילה רוחב
 89מ"מ

190

220

242

10

10

17

175

255

175

255

260

235

210

290

284

210

220

385

130

180

237

100

150

175

160

160

195

15

10

15

130

165

240
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שם פריט

מחיר
ללא
מע"מ

שם :תומר פוקס

שם :אביזר סנטר סחר

שם:אורגון מעצב החלונות בע"מ

כתובת :כצלנסון , 117גבעתיים

כתובת :יצחק בן צבי , 42ראשל"צ

כתובת :המלאכה , 8בת ים

ערבות בנק :לאומי

ערבות בנק :פועלים,עסקים

ערבות

בנק :הפועלים נחלת יצחק
סך10,000 :

סך10,000 :

סך10,000 :

בתוקף ליום שלישי ,ו'

בתוקף ליום שלישי ,ו'

בתמוז ה'תשע"ח ()19,6,18

בתמוז ה'תשע"ח

בתוקף ליום שלישי ,ו' בתמוז
ה'תשע"ח ()19,6,18

()19,6,18
וילון בד בתפירת קפלים
מושלם  140ס"מ גובה
וילון בד קפלים  -תוספת 10
ס"מ גובה עבור התוספת
בלבד
וילון הצללה סאן סטריפ (לייט
סיקרין) דק
וילון הצללה סאן סטריפ (לייט
סיקרין) עבה
וילון הצללה סאן סטריפ (לייט
סיקרין) חסין אש
וילון האפלה
וילון גלילה האפלה
וילון גלילה הצללה
וילון דגם ונציאני
וילון האפלה -תוספת  10ס"מ
גובה
וילון ורטיקלי +מסילה רוחב
 89מ"מ

200

185

232.5

50

20

25

240

260

190

270

260

200

360

260

210

220

215

234

175

150

125

135

100

105

175

120

115

60

25

40

180

95

99
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שם :גלומר וילונות בע"מ

שם פריט

מחיר
ללא
מע"מ

כתובת :מעוף המגדל  ,14אור יהודה
(מעטפה עם שם הפירמה והלוגו של החב')
בנק :מזרחי ק"א
ערבות

אמדן העירייה

סך10,000 :
בתוקף ליום שלישי ,ו' בתמוז ה'תשע"ח
()19,6,18

וילון בד בתפירת קפלים
מושלם  140ס"מ גובה
וילון בד קפלים  -תוספת 10
ס"מ גובה עבור התוספת
בלבד
וילון הצללה סאן סטריפ (לייט
סיקרין) דק
וילון הצללה סאן סטריפ (לייט
סיקרין) עבה
וילון הצללה סאן סטריפ (לייט
סיקרין) חסין אש
וילון האפלה
וילון גלילה האפלה
וילון גלילה הצללה
וילון דגם ונציאני
וילון האפלה -תוספת  10ס"מ
גובה
וילון ורטיקלי +מסילה רוחב
 89מ"מ

265

210

10

15

180

230

250

350

275

330

275

235

104

165

90

120

175

150

12

20

150

60
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מחליטים :להעביר את ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים,
באגף רכש ולוגיסטיקה ובמח' המשפטית של העירייה.
ג .מכרז -101/18מתן אבחונים ו/או ייעוץ תעסוקתי לחרדיים עבור מרכז להכוון
תעסוקתי –פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )15/2018בעיתון
"כלכליסט" ביום חמישי ,ז' באדר ה'תשע"ח ( )22,2,18ובעיתון "גלובס" ביום
שישי ,ח' באדר ה'תשע"ח (.)23,2,18
בפתיחת המכרז נמצאו שלוש הצעות.
שם המציע

הסכום

ערבות

"קמ"ח קידום
מקצועי חרדי",
רח' יפו ,216
ירושלים.

הנחה  5%לאבחון.
הנחה  5%לייעוץ.

בנק מרכנתיל,
סניף גאולה ,ירושלים,
ע"ס  10,000שקלים,
בתוקף עד ליום שני,
כ"ג בטבת ה'תשע"ט
()31,12,18

"תיל אינטרנשיונל
מערכות מומחה"
רח' קהילת סלוניקי ,11
תל אביב.

הנחה  30%לאבחון.
הנחה  5%לייעוץ.

בנק לאומי,
סניף לב דיזנגוף,
ע"ס  10,000שקלים,
בתוקף עד ליום שני,
י"ד בסיוון ה'תשע"ח
()28,5,18

האגודה למען העיוור,
הרצליה והשרון

הנחה  5%לאבחון.
הנחה  5%לייעוץ.

בנק לאומי,
סניף משכית,
ע"ס  10,000שקלים,
בתוקף עד ליום שני,
י"ד בסיוון ה'תשע"ח
()28,5,18

אמדן העירייה

הנחה  7%לאבחון.
הנחה  10%לייעוץ.

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים,
בגף לשירותים חברתיים של העירייה.
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ד .מכרז  -100/2018שירותי הקלטה ותמלול של ישיבות מליאת המועצה
וועדותיה -החלטה.
ישיבת הועדה זומנה לשעה  09,30בבוקר .החלק של ההחלטות החל בשעה 10,00
לפנה"צ ,דהיינו מחצית השעה לאחר השעה שנקבעה לתחילת הישיבה ,ומשום כך
הקוורום חוקי.
המכרז נפתח בישיבה מס'  67של ועדת המכרזים ,ונמצאו שתי הערות:
"חבר תרגומים" 15,5 -שקלים לעמוד אחד ,לא כולל מ.ע.מ.
"בונוס פרוטוקולים" -אין הצעה.
אמדן העירייה 20 -שקלים לעמוד אחד ,לא כולל מ.ע.מ.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועבר החומר לבדיקה ולהשוואה באגף לחוזים ומכרזים
ובמח' המשפטית של העירייה.
מאיר שטיינרייך :בבדיקה נמצא ,כי "חבר תרגומים" צירף את מסמכי המכרז כנדרש.
בהצעת "בונוס פרוטוקולים" צורפו כל מסמכי המכרז כנדרש ,והצעת המציע נרשמה
בהסכם ולא בהצעה ,והיא עמדה על  23,5שקלים לעמוד אחד ,לא כולל מ.ע.מ.
יהודה ליבוביץ ,עו"ד :לענ"ד הצעת "בונוס פרוטוקולים" תקפה ,ומשום כך ישנן שתי
הצעות ,אך ,יחד עם זאת ,חב' "חבר תרגומים" הינה חברה גדולה ,בעלת המלצות
וזולה יותר.
מחליטים :הואיל ו"חבר תרגומים" צירף את כל מסמכי המכרז כנדרש ,זו חברה
גדולה ובעלת ניסיון והמלצות ,והצעתה הינה הזולה ,ואף נמוכה מאמדן העירייה,
לקבל את הצעת "חבר תרגומים" ,בסכום של  15,5שקלים לעמוד אחד ,לא כולל
מ.ע.מ.
ה .מכרז  -102/2018שירותי מעבדה לבדיקות שעטנז-החלטה.
מעטפות המכרז נפתחו בישיבתה הקודמת של הועדה ,ונמצאו שתי הצעות :ועדה
ציבורית לענייני שעטנז וק"ק דקהל מחזיקי הדת בארץ ישראל.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף לחוזים ומכרזים
ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא ,כי הועדה הציבורית לענייני שעטנז צירפה את כל מסמכי המכרז,
כנדרש.
הרב שמחה שטיצברג ,יו"ר הועדה :בהצעת ק"ק דקהל מחזיקי הדת בארץ ישראל לא
הוגשה אמנת שירות של זמני התקן ומכתב ההבהרות לא צורף.
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מחליטים :לאשר את הצעת הועדה הציבורית לענייני שעטנז ,שהגישה את כל
המסמכים ,בהתאם לתנאי המכרז.
ו .מכרז  -114/17אספקת ארוחות חמות למועדונים ולבתי אזרחים וותיקים-
החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  55של הועדה ,מיום חמישי ,י"א באב ה'תשע"ז (,)3,8,17
ונמצאה הצעת אחת.
"גורמה ארוחות" -מנה למועדונים 25-שקלים מנה .לבתים 28-שקלים.
אמדן העירייה -מנה למועדונים 17-שקלים .מנה לבתים 19,5-שקלים.
בהתאם להחלטת הועדה הועברה ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים,
במח' מועדוני קשישים שבגף לשירותים חברתיים ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא ,כי החברה המציעה עמדה בכל תנאי המכרז והגישה את כל המסמכים
הנדרשים.
יחד עם זאת ,בישיבתה מס'  56של הועדה מיום חמישי ,ט' באלול ה'תשע"ז ()31,8,17
,הוחלט להעביר את ההצעה לבירור פרטים נוספים במחלקות הרלבנטיות לקראת
הבאתה ,פעם נוספת ,לישיבת הועדה.
יהודה ליבוביץ ,עו"ד :מדובר בפער מחירים גדול בין אמדן העירייה והתקציב ומה
שהעירייה משלמת בפועל ,ובנוסף לכך ההצעה כרגע אינה מגובה בערבות ,כל אלו
מצטרפים לכך שזו הצעת יחיד ,וזה לא העיקר ,ומכיוון שישנם שלושת הפגמים
שהוזכרו ,מציע לא לדון בהצעה ולבטל את המכרז.
הרב ישראל משה פרידמן :הועדה מסבה את תשומת לב הגורמים המקצועיים ,כי
בהתמשך הבדיקות פג תוקפה של הערבות ,ויבחן לתשומת ליבם כי לא יישנו מקרים
כאלו בעתיד.
מחליטים :לבטל את המכרז ולא להמליץ על הצעת יחיד ,מהנימוקים שהוזכרו.
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