פרטי כל של ישיבה מס'  75של ועדת המכרזים,
מיום חמישי ,י"ד באב ה'תשע"ח ()26,7,18
השתתף:
הרב שמחה שטיצברג ,חבר הנהלת העירייה-יו"ר הועדה.

נכחו:
הרב יהונתן ספרא ,מנהל אגף החינוך;
מאיר שטיינרייך ,מנהל אגף חוזים ומכרזים;
גדליהו ליכטיג ,חשב אגף רכש ולוגיסטיקה;
הרב נחמיה שקדי ,מנהל לשכת הרב אברהם רובינשטיין ,מ"מ רה"ע;
הרב אליהו ארנד ,מנהל לשכת הרב מנחם שפירא ,סגן רה"ע.
רישום הפרטי-כל :אברהם טננבוים ,מזכיר העירייה ודוברה.
על סדר-היום:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

מכרז  -121/18הפעלת תכנית מעון לגיל הרך לילדי העיר בני ברק-פתיחה;
מכרז  -122/18הפעלת מרכז למידה לבנות ולנערות בעיר בני ברק-פתיחה;
מכרז -123/18מתן שירותי פרסום ,מודעות ומידע בעיתונות הכתובה מטעם
העירייה לתושבי בני ברק-פתיחה;
מכרז -125/18הפעלה ,ארגון וביצוע פורומים ,ימי עיון ,סדנאות ופעילות עבור
מרכז לצעירים -פתיחה;
מכרז  -126/18הפעלת מיזם רב תחומי להורים ולילדים בקהילה החרדית-
פתיחה.

א .מכרז  -121/18הפעלת תכנית מעון לגיל הרך לילדי העיר בני ברק -פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )45/2018בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,ח' בתמוז ה'תשע"ח ( ) 21,6,18ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,ט' בתמוז
ה'תשע"ח (.)22,6,18
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

הסכום

ערבות

אחיה" -ללמוד שאתה
יכול",
רחוב בעל התניא ,26
בני ברק
אמדן העירייה

שקל תמורת שקל

שקל תמורת שקל

מחליטים :להעביר לבדיקה ולהשוואה באגף לחוזים ומכרזים ,באגף לשירותים
חברתיים ובמח' המשפטית של העירייה.
ב .מכרז  -122/18הפעלת מרכז למידה לבנות ולנערות בעיר בני ברק-פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )45/2018בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,ח' בתמוז ה'תשע"ח ( ) 21,6,18ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,ט' בתמוז
ה'תשע"ח (.)22,6,18
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
ערבות
שם המציע
איגוד מנהלי בתי-הספר העל-יסודיים בנק פאג"י
סניף רחוב הרב יעקב לנדא ,4
והסמינרים בית יעקב,
בני ברק
רחוב צפניה ,5
ע"ס  10,000שקלים,
בני ברק
בתוקף עד יום שלישי ,ז' בחשוון
ה'תשע"ט (.)16/10/18
מחליטים :להעביר לבדיקה באגף לשירותים חברתים ,באגף לחוזים ולמכרזים ובמח'
המשפטית של העירייה.
ג .מכרז  -123/18מתן שירותי פרסום ,מודעות ומידע בעיתונות הכתובה מטעם
העירייה לתושבי בני ברק-פתיחה.
המכרז פורסם בעיתון "כלכליסט" ביום חמישי ,א' בתמוז ה'תשע"ח ()14,6,18
ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,ב' בתמוז ה'תשע"ח (.)15,6,18
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
המחירים המוצעים הינם בש"ח ליחידה ( 1אינטש).
שם המציע
"יתדות ת.ש.מ.ו"
רח' ז'בוטינסקי ,108
בני ברק

הסכום
פרסום כללי בלוחות 175 :שקלים.
עמודי חדשות באמצע השבוע:
ראשון.263-

ערבות
בנק פאג"י,

סניף רחוב הרב
פנימי.148-
יעקב לנדא  ,4בני
עמודי חדשות בימי ו' וערבי חג:
ברק,
ראשון.420-
ע"ס 50,000
פנימי.175-
שקלים,
עמודי מוספים באמצע שבוע:
בתוקף עד ליום
פנימי.100-
ראשון ,י' בכסלו
עמודי מוספים בימי ו' וערב חג:
ה'תשע"ט
פנימי.175-
(.)18,11,18
בנק פאג"י,
"המודיע" חברה בע"מ ,פרסום כללי בלוחות:
סניף  185ירושלים,
רחוב יהודה המכבי  180 ,5שקלים.
ע"ס  50,000שקלים,
עמודי חדשות באמצע השבוע:
ירושלים
בתוקף עד ליום
 250שקלים.
ראשון ,י' בכסלו
עמודי חדשות בימי ו' וערבי חג:
ה'תשע"ט
 400שקלים.
עמודי מוספים באמצע השבוע.)18,11,18( 7500 :
שקלים.
עמודי מוספים בימי ו' וערבי חג:
 9500שקלים.
בנק פאג"י ,סניף
פרסום כללי בלוחות:
בשורת תשס"ט ש.י,.
 ,185ירושלים
רח' המגיד ממזריטש  190שקלים.
ע"ס 50,000
עמודי חדשות באמצע השבוע:
,84
שקלים ,בתוקף עד
 205שקלים.
ביתר עילית
ליום ראשון ,י'
עמודי חדשות בימי ו' וערבי חג:
בכסלו ה'תשע"ט
 315שקלים.
(.)18,11,18
עמודי מוספים באמצע השבוע:
 100שקלים.
עמודי מוספים בימי ו' וערבי חג:
 120שקלים.
פרסום כללי בלוחות:
אמדן העירייה
 150שקלים.
עמודי חדשות באמצע השבוע:
 400שקלים
עמודי חדשות בימי ו' וערבי חג:
 575שקלים.
עמודי מוספים באמצע השבוע:
 400שקלים.
עמודי מוספים בימי ו' וערבי חג:
 500שקלים.
מחליטים :להעביר את ההצעות לבדיקה ולהשוואה באגף לחוזים ולמכרזים ובמח'
המשפטית של העירייה.

ד .מכרז  -125/18הפעלה ,ארגון וביצוע פורומים ,ימי עיון ,קורסים ,סדנאות
ופעילות לצעירים-פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )49/2018בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,כ"ב בתמוז ה'תשע"ח ( )5,7,18ובעיתון "גלובס" ביום שישי ,כ"ג בתמוז
ה'תשע"ח (.)6,7,18
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

סכום

ערבות

"שערי ישיבה" ע"ר,

לא הוגשה הצעה

בל"ל ,אשדוד
ע"ס  10,000שקלים,
בתוקף עד ליום חמישי ,ב'
בחשוון ה'תשע"ט
(.)11,10,18

רחוב האדמו"ר מנדבורנא
,57
בני ברק
אמדן העירייה

 3%הנחה על מחירי
המקסימום של הפעילויות

מחליטים :להעביר לבדיקה באגף החינוך ,באגף לחוזים ולמכרזים ובמח' המשפטית
של העירייה.
ה .מכרז  -126/18הפעלת מיזם רב-תחומי להורים ולילדים בקהילה החרדית-
פתיחה.
המכרז פורסם במסגרת מכרזי השלטון המקומי ( )49/2018בעיתון "כלכליסט" ביום
חמישי ,כ"ב בתמוז ה'תשע"ח ( )5,7,18ובע יתון "גלובס" ביום שישי ,כ"ג בתמוז
ה'תשע"ח (.)6,7,18
המכרז נפתח ע"י היו"ר והמזכיר ,בנוכחות המשתתפים.
שם המציע

ערבות

עמותת "אוהל אברהם",

בל"ל,
סניף אחיעזר,
בני ברק,
ע"ס  10,000שקלים,
בתוקף עד ליום חמישי ,ב' בחשוון
ה'תשע"ט (.)11,10,18

רחוב הרב הירש ,27
בני ברק

מחליטים :להעביר לבדיקה באגף החינוך ,באגף לחוזים ולמכרזים ובמח' המשפטית
של העירייה.

