פרטי כל של ישיבה מס'  69ועדת המכרזים של העירייה,
מיום שני ,ט"ו באייר ה'תשע"ח ()30,4,18
השתתפו:
הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה -יו"ר הועדה.

נכחו:
יהודה ליבוביץ ,עו"ד -היועה"מ של העירייה;
מאיר שטיינרייך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים;
נתנאל נחום ,מנהל אגף התברואה;
משה גרנטשטיין ,רו"ח -סגן מנהל אגף חוזים ומכרזים;
אברהם וינברגר ,רו"ח ,סגן מנהל האגף לשירותים חברתיים;
גדליהו ליכטיג ,חשב אגף רכש ולוגיסטיקה;
שלמה בורובסקי ,סגן מנהל אגף תכנון שירות ובקרה;
ישראל מנלה ,האגף לשירותים חברתיים;
גב' נועה בצלאל-תכנית ;360
גב' שרה יוסף ,מרכז הכוון.

נציגי מציעים:
משה סטל ,חב' "משי אחזקות".
שלמה אמיר ,חב' "פרח השקד".
גולן פאר ,חב' "חן המקום".
גב' סמדר ליידנברג ,קבוצת אלון.
רישום הפרטי כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.

על סדר היום:
א.
ב.
ג.
ד.

מכרז  -107/18מתן שירותי ניקיון במשרדי האגף לשירותים חברתיים ,רחוב
הרב כהנמן  ,107בני ברק-פתיחה;
מכרז -112/18מסגרת לאספקת מתקני אצירה-קרקע עיליים בגדלים שונים-
פתיחה;
מכרז  -104/18רכישת קטנועים  200סמ"ק-החלטה;
מכרז  -105/18אספקת וילונות והתקנתם במבני העירייה-החלטה;

ה .מכרז  132/18הפעלת מוקד טלפוני לקבלת הודעות וכן בירורים ותשלומים,
באמצעות מוקדנים/יות לעירייה-החלטה;
ו .התקשרות עם הסוכנות היהודית לצורך הפעלת תכנית לאומית -360החלטה.
ז .מכרז  -101/18מתן אבחונים ו/או יעוץ תעסוקתי לחרדיים עבור המרכז להכוון
תעסוקתי-החלטה;
א .מכרז -107/18מתן שירותי ניקיון במשרדי האגף לשירותים חברתיים ,רחוב
הרב כהנמן  ,107בני ברק-פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )24/2018בעיתון "כלכליסט" ביום
שני ,י' בניסן ה'תשע"ח ( )26,3,18ובעיתון "גלובס" ביום שלישי ,י"א בניסן ה'תשע"ח
(.)27,3,18
המעטפות נפתחות ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
הסכום

שם המציע

ערבות

 ₪ 5.10למטר לחודש ,לא בנק פאג"י,
א" .משי אחזקות",
כולל מ.ע.מ.
רחוב הרב יעקב לנדא ,4
רחוב הרב לנדא ,6
 ₪ 53לשעה,
בני ברק,
בני ברק.
לא כולל מ.ע.מ
ע"ס  75,000שקלים,
(הוצמד כרטיס ביקור של
בתוקף עד ליום שלישי,
המציע למעטפת ההצעה)
י"ב באב ה'תשע"ח
(.)24,7,18
ב" .דקל
ניקיון
בע"מ"

שירותי  ₪ 4.235למטר לחודש,
ואחזקה לא כולל מ.ע.מ.

רחוב המכבים ,3
פתח תקוה.

 ₪ 50.52לשעה,
לא כולל מ.ע.מ.

השקד"  ₪ 7.9למטר לחודש,
ג" .פרח
בע"מ,
לא כולל מ.ע.מ.
רחוב מנחם בגין ,48
 ₪ 48לשעה,
תל אביב.

לא כולל מ.ע.מ.

בנק הפועלים,
סניף לב דיזנגוף ,תל
אביב,
ע"ס  75,000שקלים,
בתוקף עד ליום שלישי,
י"ב באב ה'תשע"ח
(.)24,7,18
בנק הפועלים,
סניף תל אביב עסקים,
ע"ס  75,000שקלים,
בתוקף עד ליום שלישי,

י"ב באב
(.)24,7,18
ד .אמדן העירייה

ה'תשע"ח

 ₪ 7.5למטר לחודש,
לא כולל מ.ע.מ.
 ₪ 49לשעה,
לא כולל מ.ע.מ

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים ובמח' המשפטית של
העירייה.
ב .מכרז  -112/18מסגרת לאספקת מתקני אצירה-קרקע עיליים בגדלים שונים-
פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )24/2018בעיתון "כלכליסט" ביום
שני ,י' בניסן ה'תשע"ח ( )26,3,18ובעיתון "גלובס" ביום שלישי ,י"א בניסן ה'תשע"ח
(.)27,3,18
המעטפות נפתחות ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
א" .חן המקום" ,רח' סחרוב  ,26ראשון לציון
שם הפריט ההצעה

ערבות

1,5

6,710

בנק הפועלים,

2,1

7,824

סניף ראשון לציון,

2.25

8937

חולון עסקים,

2.5-2.7

8138

ע"ס  10,000שקלים,

3

9,153

3.75

9,937

בתוקף עד ליום שלישי ,י"ב באב
ה'תשע"ח (.)24,7,18

4

10,500

5

12,085

6

12,100

7

12,667
ב .קבוצת אלון ,רח' הספיר  ,3ברקן

שם פריט

ההצעה

ערבות

1.5

6,780

בנק דיסקונט,

2.1

8000

מרכז עסקים השרון ,הרצליה,

2.25

8300

ע"ס  10,000שקלים,

2.5-2.7

9000

3

9500

בתוקף עד ליום שלישי ,י"ב באב
ה'תשע"ח (.)24,7,18

3.75

10,300

4

11,000

5

13,000

6

13,000

7

13.850
אמדן העירייה

שם פריט

ההצעה

1.5

6325

2.1

7225

2.25

7450

2.5-2.7

8110

3

8560

3.75

9100

4

9300

5

10,050

6

10,800

7

11,550

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי חוזים ומכרזים ותברואה
ובמח' המשפטית של העירייה.

ג .מכרז  -104/18רכישת קטנועים  200סמ"ק-החלטה.
ישיבת הועדה זומנה לשעה  10,00בבוקר .החלק של ההחלטות החל בשעה 10,30
לפנה"צ ,דהיינו מחצית השעה לאחר השעה שנקבעה לתחילת הישיבה ,ומשום כך
הקוורום חוקי.
המכרז נפתח בישיבתה הקודמת של הועדה ,ונמצאה הצעה אחת של "מטרו מוטור
שיווק" -אופנוע  10,080שקלים .תוספת אחריות-אין ,רק  4,000ק"מ 10% .הנחה על
המחירון.
אמדן העירייה -אופנוע  12 .16,500חודשים אחריות 10% .הנחה על המחירון.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברה הצעה לבדיקה ולהשוואה באגף לחוזים ומכרזים
ובמח' המשפטית של העירייה.
מחליטים :הואיל ואנשי המקצוע הבהירו כי הסטיה מאמדן העירייה נובעת מתוספת
מכשור ,כך שלמעשה אין כאן סטיה ,ולמרות שמדובר בהצעת יחיד ,מדובר בכלי-רכב
ראוי וטוב ובחברה אמינה ,ולעירייה ניסיון טוב עימה ,משום כך ממליצים לקבל את
הצעתה.
ד .מכרז  -105/18אספקת וילונות והתקנתם במבני העירייה-החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה הקודמת של העירייה ,ונמצאו שבע הצעות :לאה היידה ,ש.
לנדאו ,רקוטקס ,תומר פוקס ,אביזר סנטר סחר ,אורגון מעצב החלונות ,גלומר
וילונות.
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים,
באגף רכש ולוגיסטיקה ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא ,כי לאה היידה ,ש .לנדאו ,רקוטקס ,וילונות דליה ,אביזר סנטר סחר,
אורגון מעצב החלונות צירפו את כל מסמכי המכרז ,כנדרש .אשר ל"גלומר וילונות"-
לא הוגשו אסמכתאות על ניסיון מוכח ,קבלה על רכישת המכרז ,העתק של תעודת
עוסק מורשה ומפרטים ופרוספקטים לדגמי הוילונות.
בשקלול הצעות המחיר ,נמצא :לאה היידה 281,643-ש"ח; ש .לנדאו;₪ 327,255 -
רקוטקס ;₪ 357,058-וילונות דליה ;₪ 308,556-אביזר סנטר סחר;₪ 280,245-
"אורגון מעצב החלונות" ;₪ 387,833 -גלומר וילונות ;₪ 387,833-אמדן העירייה-
.₪ 314,965
מחליטים :הואיל ואנשי אגף רכש ולוגיסטיקה ממליצים לבחור בשני מציעים ,משום
כך הוחלט לבחור בשני המציעים הזולים ושעמדו בכל תנאי המכרז :לאה היידה
ו"אביזר סנטר סחר".
ההחלטה על הפניה למציע תהיה ,בהתאם לשיקול-דעת של אנשי המקצוע שבאגף
ועפ"י שיקול מקצועי.

ה .מכרז  -132/18הפעלת מוקד טלפוני לקבל הודעות וכן בירורים ותשלומים,
באמצעות מוקדנים-יות לעירייה-החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה מס'  67של ועדת המכרזים ,ונמצאו חמש הצעות" :מלגם",
"קישורית-שירותי כל סנטר"" ,טלאל קונקט סנטר"" ,מגער"" ,טללי ערד".
בהתאם להחלטת הועדה הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף לחוזים
ולמכרזים ובמח' המשפטית.
שלמה בורובסקי :לאגף שירות ובקרה של העירייה ,לאחר בחינה מחודשת ,הוברר כי
יש בידי החברה הכלכלית לבני ברק היכולת לתת מענה לצרכי העירייה בתחום זה,
כך שלא יהיה צורך למסרו לגורמי חוץ.
יהודה ליבוביץ ,עו"ד :בהתאם לתקנה  23לתקנות העיריות (מכרזים) ,רשאית
העירייה לבטל מכרז בהחלטות ועדת המכרזים ובאישור רה"ע .ברור גם שלאחר
ביטול המכרז לא העירייה ולא החברה הכלכלית יוכלו לפרסם מכרז אחר ,ולמציעים
יעמוד עיקרון ההסתמכות .התוצאה היא שמבחינה משפטית ,ניתן לבטל את המכרז
בנסיבות שתוארו.
מחליטים :לאור הנתונים הנ"ל ,החליטה הועדה לבטל את המכרז.
ו .התקשרות עם הסוכנות היהודית לצורך הפעלת תכנית  -360החלטה.
יהודה ליבוביץ ,עו"ד :נמסרה לי חוו"ד של עו"ד שלמה פרנקל ,שהרקע הוא שכבר
היה קיים הסכם בין העירייה לבין הסוכנות היהודית ,ישירות בין הצדדים .ההסכם
לא כלל אפשרות הארכה.
היות והסכם הארכה מתייחס לחברת בת "פותחים עתיד" בע"מ ,נכון להביא את
הנושא לועדת המכרזים לקבלת פטור מהמכרז .הבסיס לפטור הוא שמדובר בהארכה.
ההסכם החדש שייחתם יהיה בין העירייה לבין חברת הבת .בהסכם תהיה אופציה
לעירייה להאריכו ,כל פעם בשנה נוספת.
הבסיס להסכם יהיה מימון ההסכם ע"י משרדי הממשלה ,ויפקע במועד בו לא יתקבל
מימון ממשרדי הממשלה.
מחליטים :בעקבות הנתונים הנ"ל ,לאשר פטור מהמכרז.
ז .מכרז  -101/18מתן אבחונים ו-או ייעוץ תעסוקתי לחרדים עבור המרכז
להכוון תעסוקתי-החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה האחרונה (מס'  )68של ועדת המכרזים ,ונמצאו שלוש הצעות:
קמ"ח-קידום מקצועי חרדי -הנחה  5%לאבחון ,הנחה  5%לייעוץ; "תיל
אינטרנשיונל-מערכות מומחה -,הנחה  30%לאבחון ,הנחה  5%לייעוץ; "האגודה
למען העיוור הרצליה והשרון" -הנחה  5%לאבחון ,הנחה  5%לייעוץ; אמדן העירייה-
הנחה  7%לאבחון ,הנחה  10%לייעוץ.

בהתאם להחלטה ,הועברו ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגפי חוזים ומכרזים
ושירותים חברתיים ובמח' המשפטית של העירייה.
במסגרת הבדיקה נמצא כי ערבות "קמ"ח קידום מקצועי חרדי" נרשמה עד ליום שני,
כ"ג בטבת ה'תשע"ט ( ,)31,12,18שלא כנדרש.
בהצעת "תיל אינטרנשיונל-מערכת מומחה" צורפו כל מסמכי המכרז ,כנדרש.
בהצעת "האגודה למען העיוור הרצליה והשרון" צורפו כל מסמכי המכרז כנדרש.
הניסיון התעסוקתי של המציע עם המגזר החרדי הוא בגין הביטוח הלאומי בבני ברק
ובאלעד .בוצעו גם תיקונים במסמכי המכרז ,לפי הבהרות שיצאו בהמשך.
יהודה ליבוביץ ,עו"ד :הואיל וערבות "קמ"ח קידום מקצוע חרדי" היתה שלא כנדרש
והיא פסולה ,הרי שאין לפנינו הצעה.
מאיר שטיינרייך" :תיל אינטרנשיונל-מערכת מומחה" עמדו בכל תנאי המרכז,
והצעתם הינה הזולה ביותר :הנחה למחירים ותעריפים לייעוץ מקצועי ;5% -הנחה
למחירים ותעריפים לאבחון .30%
גב' שרה יוסף ,מרכז הכוון :יש למרכז הכוון ניסיון טוב עם תיל והיא מוכרת לעירייה
באמינותה ובאיכותה.
מחליטים :לקבלת את הצעת "תיל אינטרנשיונל-מערכת מומחה" ,שעמדה בכל
התנאים והצעתה הינה הזולה ביותר.

