פרטי כל של ישיבה מס'  74של ועדת המכרזים,
מיום שני ,כ"ו בתמוז ה'תשע"ח ()9,7,18
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;
גדעון רוט ,מנהל אגף רכש ולוגיסטיקה;
משה גרנטשטיין ,רו"ח-סגן מנהל אגף חוזים ומכרזים.

מציעים:
אילן גבאי ,חב' "אריאל וימאזור"-בקרת תנועה וחניה;
שלמה בר ששת ,חב' אי ,פי ,אי חשמל ובקרה;
יצחק חתשואל ,חב' מילגם;
אברהם רפאל ,חב' "לולהטק";
הילה קריב ,חב' ספייר פלייס.
רישום הפרטי-כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.

על סדר היום:
א.
ב.
ג.
ד.

מכרז -111/18מסגרת למערכות אכיפת חנייה ואכיפת נת"צים בעיר-פתיחה;
מכרז  -117/18אספקה ותחזוקת מסו פונים ומערכות נלוות לעיריית בני ברק-
פתיחה;
מכרז -115/18רכישה ואספקת ספרי קריאה לספריה העירונית-החלטה;
מכרז -116/18אספקת ציוד משרדי כללי לעירייה-החלטה.

א .מכרז -111/18מסגרת למערכות אכיפת חניה ואכיפת נת"צים בעיר-פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )43/2018בעיתון "כלכליסט" ביום
שני ,כ"ח בסיוון ה'תשע"ח ( ) 11,6,18ובעיתון "גלובס" ביום שלישי ,כ"ט בסיוון
ה'תשע"ח (.)12,6,18
המכרז נ פתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.

ערבות
הסכום
שם המציע
הבנק הבינלאומי סניף
לדו"ח מצלמה נייחת.₪ 14-
א .ספייר פלייס,
רח' אמיר גלבוע  ,15לדו"ח מצלמה ניידת .₪ 20 -רמת החייל ,תל אביב,
ע"ס  100,000שקלים,
תל אביב
בתוקף עד יום שלישי,
ל' בתשרי ה'תשע"ט
(.)9,10,18
בנק הפועלים,
לדו"ח מצלמה נייחת21.23-
ב .אי ,פי ,אי חשמל
סניף עסקים,
.₪
ובקרה,
פתח תקוה,
לדו"ח מצלמה ניידת24.78-
רח' חבצלת ,8
ע"ס  100,000שקלים,
.₪
צור יגאל
בתוקף עד יום שלישי,
ל' בתשרי ה'תשע"ט
(.)9,10,18
בל"ל ,סניף מרכזי,
לדו"ח מצלמה נייחת.₪ 13-
ג .מלאון  92בע"מ
תל אביב,
לדו"ח מצלמה ניידת.₪ 13-
רח' מנחם בגין ,5
ע"ס  100,000שקלים,
בית דגן
בתוקף עד יום שלישי,
ל' בתשרי ה'תשע"ט
(.)9,10,18
לדו"ח מצלמה נייחת .₪ 10.5-בנק איגוד,
ד .אריאל וימאזור
סניף באר שבע,
רחוב השר שפירא  ,7לדו"ח מצלמה ניידת.₪ 21-
ע"ס  100,000שקלים,
ראשון לציון
בתוקף עד יום שלישי,
ל' בתשרי ה'תשע"ט
(.)9,10,18
לדו"ח מצלמה נייחת.₪ 20-
ה .אמדן העירייה
לדו"ח מצלמה ניידת.₪ 22-
מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים ,ברשות החניה
העירונית ובמח' המשפטית של העירייה.
ב .מכרז  -117/18אספקה ותחזוקת מסופונים ומערכות נלוות לעיריית בני ברק-
פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )44/2018בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,א' בתמוז ה'תשע"ח ( )14,6,18ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,ב' בתמוז
ה'תשע"ח (.)15,6,18
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

הסכום

ערבות

א .מלאון  92בע"מ,
רחוב מנחם בגין ,5

מחיר למסופון .₪ 350-בל"ל ,סניף מרכזי,
מחיר לתכנה.₪ 2400-

ע"ס  50,000שקלים ,בתוקף
עד יום שלישי ,ל' בתשרי
ה'תשע"ט (.)9,10,18

בית דגן
ב .לולהטק בע"מ,
רח' ריב"ל ,18

תל אביב,

מחיר למסופון .₪ 440-בנק הפועלים,
מחיר לתכנה.₪ 1900-

סניף הגליל,
תל אביב,

תל אביב

ע"ס  50,000שקלים ,בתוקף
עד יום שלישי ,ל' בתשרי
ה'תשע"ט (.)9,10,18
ג.

מילגם בע"מ,
רח' הסיבים ,49

מחיר למסופון .₪ 480-בנק דיסקונט,
מחיר לתכנה.₪ 0-

סניף ראשי,
תל אביב,

פתח תקוה

ע"ס  50,000שקלים ,בתוקף
עד יום שלישי ,ל' בתשרי
ה'תשע"ט (.)9,10,18
ד .אמדן העירייה

מחיר למסופון.₪ 450-
מחיר לתכנה.₪ 1500-

מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים ,באגף
מחשוב ובמח' המשפטית של העירייה.
ישיבת הועדה נקבעה לשעה  4אחה"צ .החלק של ההחלטות החל בשעה  4,30אחה"צ,
דהיינו ,מחצית השעה לאחר השעה שנקבעה ,ומשום כך הקוורום חוקי.
ג .מכרז -115/18רכישה ואספקת ספרי קריאה לספריה העירונית-החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה הקודמת של ועדת המכרזים ,ונמצאה הצעה אחת –"ספרי
אור החיים" ( )2007בע"מ.
בהתאם להחלטת ה ועדה ,הועברה ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים,
במח' תרבות ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא ,כי המציע עמד בכל תנאי המכרז והגיש את כל המסמכים הנדרשים
בהתאם.

מחליטים :לקבל את הצעת "ספרי אור החיים" ( )2007בע"מ ,למרות היותה הצעת
יחיד ,בשל היות החברה מוכרת וידועה בציבור החרדי ,הן ברמתה המקצועית והן
היותה חברה אמינה ואיכותית.
ד .מכרז  -116/18אספקת ציוד משרדי כללי לעירייה -החלטה.
המכרז נפתח בישיבתה הקודמת של ועדת המכרזים ,ונמצאה הצעה אחת" -גרפיטי-
שיווק ציוד משרדי".
בהתאם להחלטת הועדה ,הועברה ההצעה לבדיקה ולהשוואה באגף חוזים ומכרזים,
באגף רכש ואספקה ובמח' המשפטית של העירייה.
בבדיקה נמצא ,כי החברה המציעה עמדה בכל תנאי המכרז והגישה את כל המסמכים
הנדרשים בהתאם.
מחליטים :לקבל את הצעת חב' "גרפיטי ,שיווק ציוד משרדי" ,למרות היותה הצעת
יחיד ,וזאת הואיל והחברה עמדה בכל תנאי המכרז  ,מדובר בחברה גדולה וידועה,
עובדת לשביעות-רצון העירייה וההצעה זולה ב 10%-מאמדן העירייה.

