
 עיריית רמלה           ס"דב
 מזכירות העירייה          

                                                                                                

 
 

 72100, רמלה, מיקוד  1, ת.ד 1בית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רח' ויצמן                                   
 hagitm@ramla.muni.il  :mail-e  *   1915977-08פקס  *     794/17959771-08טל.  *

www.ramla.muni.il 
 " רמלה   עיר  עולם "

  51-8201/8מס'  רוטוקול ועדת מכרזיםפ                                                   
 

גר העירייה ע"ש  פנחס זינ  (, בבית2018 דצמבר  26) טתשע" ום שלישי יז' טבתיבשהתקיימה  ועדת מכרזיםמישיבת 
 ברמלה.  1ז"ל, ברחוב ויצמן 

 
 :משתתפים ה"ה :נוכחים ה"ה

    יו"ר הועדה  -עו"ד ראיס אבו סייף
 ירסגן ראש הע  -אברהם אילוז

 ברת מועצהח -עו"ד יעל אגמי  
  בר מועצה ח -הרב איתן דהאן

 "ש יועמ -עו"ד דורון דבורי 
 שנה ליועמ"ש מ -עו"ד סופי ויטלם

 מח' תברואה מנהל -דוד חביבה
 נהל מחלקת מחשובמ  -מוטי קטאשווילי  

 קצין רכב -אבי דיל 
 נהל מחלקת רווחה מ -אייל קהלני 

 נהלת מח' הכנסות מ -נירית טננבאום
 ת הכנסות מחלק -יפעת דמרמרי

 נהל מחלקת ספורט ואירועים מ -ניסים רון
 חלקת ספורט ואירועיםמ -ענת ברמי
 מחלקת ספורט ואירועים -רות תומר

 ועץ חיצוני, חב' שחף ) מכרז ניקוי השוק(י -לב רוזנשטיין
 זכירות העירייה  מ -עו"ד שלי ביטון

 
 סרים ה"ה:  ח 
 בר מועצה ח  -רונן מושייב  
 עצה חבר מו -יאיר דידי 

 
 (17:15) הועדה התחילה בשעה 

 

                                                                                                                   
 הנדון:

 
 להפעלת בית נוער לילדים בסיכון  -15/18מכרז פומבי מס'  .1

 להפעלת בית נוער לילדים בסיכון.  15/18עיריית רמלה פרסמה מכרז פומבי מס' 
 

 עמותת לשובע.   את מסמכי המכרז כדלקמן:חברה אחת  רכשה 
 

 המחלקה המקצועית:
 עמותת לשובע הגישה את כל המסמכים כנדרש. ע"פ חוות דעת מקצועית 

 נקודות 40 -ניסיון והכשרה בהפעלת מסגרות לילדים בסיכון ונוער בסיכון 
 נקודות  39.61  -תכנית הפעלה  

 נקודות  20  -מכתבי המלצה ושביעות רצון  
 

 99.61:  שקיבלה עמותת לשובע  סה"כ נקודות
 

) עמותה זו פועלת בעיר רמלה לשביעות רצון  עמותת לשובעממליצה בפני הועדה לאשר ההתקשרות עם רווחה  מחלקת
  העירייה(. 

 
 המחלקה המשפטית:

 הצעתה של עמותת לשובע כדלקמן: המחלקה המשפטית בחנה את 
ימים, בעוד  15למימוש תוך בהצעת המציעה נפלו הפגמים הבאים: המציעה צירפה להצעה ערבות בנקאית הניתנת 

 ( להוראות למשתתפים, נדרשו המציעים במכרז לצרף ערבות אשר תהא ניתנת למימוש7)33שבהתאם להוראות סעיף 
 ימים.  7תוך  

הצעה אי צירופו של מסמך זה לפסול את ההמציעה צירפה להצעה אישור על ניהול פנקסי חשבונות שאינו בתוקף. אין ב
  והמסמך ניתן להשלמה.
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המציעה חתומה על מסמכי המכרז בחתימה אחת, כאשר בהתאם לאישור מורשי חתימה אשר צורף על ידה, נדרשות שתי 
 חתימות על מנת לחייב את העמותה ללא הגבלת סכום. 

 
כמפורט בחוות הדעת של המחלקה המשפטית(, המלצת המחלקה  ) והכל משלא נמצאה הצעתה של עמותת לשובע כשרה

אחת משתי האפשרויות כדלקמן: התקשרות בחוזה ללא מכרז לאחר אישור מועצת העיר בהתאם לקבוע  המשפטית היא
 )ג( לתקנות העיריות.23ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש ע"פ תקנה  או )ח( לתקנות העיריות 22בתקנה 

 
 לחברי הועדה משפטית, ממליץ לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה ה -עו"ד ראיס אבו סייף

בכפוף  בתנאי הסף לניהול מו"מ, ניגשה למכרז ועמדה אשר תערוך פניה לעמותה אשר למנות ועדה מקצועית
 לאישור מועצת העיר.

  נהל מחלקת מ -בר מועצה , אייל קהלניח -חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: הרב איתן דהאן     
 רייה. העי ס.גזברית  -רווחה, שגיא רוזנבלט 

 
 בעד פה אחד -הצבעה    

 (1)רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית כנספח                     
 
 לאספקת דלקים, סולר ושירותי תדלוק לכלל רכבי העירייה והליסינג  -16/18מכרז פומבי מס'  .2

 .העירייה והליסינג אספקת דלקים, סולר ושירותי תדלוק לכלל רכביל 16/18עיריית רמלה פרסמה מכרז פומבי מס' 
 
חברת סונול ישראל בע"מ, חברת "דלק" חברת דלק הישראלית בע"מ, פז   חברות רכשו את מסמכי המכרז כדלקמן: 4

 חברה לדלק בע"מ. TEN חברת נפט בע"מ, 

 
 חברת סונול ישראל בע"מ, חברת "דלק" חברת דלק הישראלית בע"מ,  את מסמכי המכרז כדלקמן: חברות הגישו 3

TEN ברה לדלק בע"מ. ח 

 אומדן העירייה: 

 לליטר כולל מע"מ. ₪  6.80 -סולר בתחנות הרשת
 לליטר כולל מע"מ. ₪  6.52 -אוקטן( 95בנזין בתחנות הרשת ) 

₪  250לה על המחיר לא יע -שבון העירייהחמחיר לאספקה והתקנה על  -התקן תדלוק אוניברסלי כולל קורא מד מרחק 
 כולל מע"מ. 

 
 המקצועית:המחלקה 

 

  -חברת סונול ישראל בע"מ

 לליטר כולל מע"מ. ₪  6.44  -סולר בתחנות הרשת
 לליטר כולל מע"מ. ₪  6.54 -אוקטן( 95בנזין בתחנות הרשת ) 

 כולל מע"מ ₪  230  -אספקה והתקנה -התקן תדלוק אוניברסלי כולל קורא מד מרחק 
 

  -חברת "דלק" חברת דלק הישראלית בע"מ

 לליטר כולל מע"מ. ₪  6.41  -הרשת סולר בתחנות
 לליטר כולל מע"מ. ₪  6.53 -אוקטן( 95בנזין בתחנות הרשת ) 

 לא נקבו מחיר.    -אספקה והתקנה -התקן תדלוק אוניברסלי כולל קורא מד מרחק 
 

 TEN  :חברה לדלק בע"מ 

 לליטר כולל מע"מ. ₪  6.37  -סולר בתחנות הרשת
 לליטר כולל מע"מ. ₪  6.5 -אוקטן( 95בנזין בתחנות הרשת ) 

 ₪.  100  -אספקה והתקנה -התקן תדלוק אוניברסלי כולל קורא מד מרחק 
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רף ציון  ל המציעים עברו אתל חברת טן חברה לדלק בע"מ, אך כללאחר בחינת כלל ההצעות, ההצעה הזולה ביותר היא ש
 חברת:  ממליץ להכריז על שלושת החברות כזוכותות(,  נקוד 65נקודות ) נקבע רף ניקוד מינימלי של  65הנקודות מעל 

 חברה לדלק בע"מ. TEN סונול ישראל בע"מ, חברת "דלק" חברת דלק הישראלית בע"מ, 
  ממליץ להכריז על ההצעה הזולה ביותר של טן חברה לדלק בע"מ כעל ההצעה הזוכה.בנוגע לדלקן האוניברסלי, 

 
 המחלקה המשפטית:

 שלושת ההצעות כדלקמן: המחלקה המשפטית בחנה את 
 

יעה צירפה להצעה ערבות בנקאית הניתנת המצ בהצעת המציעה נפלו הפגמים הבאים: -חברת סונול ישראל בע"מ
להוראות למשתתפים, נדרשו המציעים במכרז לצרף ערבות אשר  10ימים, בעוד שבהתאם להוראות סעיף  15למימוש תוך 

 ימים.  7ש תוך תהא ניתנת למימו
 להוראות המשתתפים כמפורט בחוות הדעת של המחלקה המשפטית.  3פורטו בסעיף  המציעה לא עמדה בתנאי הסף אשר

 לאור הפגם שנפל בערבות, המחלקה המשפטית ממליצה לפסול הצעה זו. 
 

ציינה בהצעתה את המציעה לא  בהצעת המציעה נפלו הפגמים הבאים: -חברת "דלק" חברת דלק הישראלית בע"מ
 פח א'. סכולל קורא מד מרחק, בניגוד להוראות הקבועות בנ המחיר המוצע על ידה להתקן תדלוק אוניברסלי

להוראות  10ימים, בעוד שבהתאם להוראות סעיף  10המציעה צירפה להצעה ערבות בנקאית הניתנת למימוש תוך 
 ימים.  7תנת למימוש תוך למשתתפים, נדרשו המציעים במכרז לצרף ערבות אשר תהא ני

להוראות המשתתפים, כמפורט בחוות הדעת של  3בנוסף, המציעה לא הוכיחה עמידתה בתנאי הסף כפי שפורטו בסעיף 
 המחלקה המשפטית. 

 הוראות למשתתפים. 7המציעה לא צירפה להצעתה חלק מהמסמכים אותם נדרשה לצרף בהתאם לסעיף 
גמים היורדים לשורשו של עניין, הלשכה המשפטית ממליצה לפסול את הצעה לאור העובדה כי בהצעת המציע נפלו פ

 זו.
 

 TEN ערבות בנקאית הניתנת למימוש  המציעה צירפה להצעה בהצעת המציעה נפלו הפגמים הבאים: -חברה לדלק בע"מ
ות אשר תהא להוראות למשתתפים, נדרשו המציעים במכרז לצרף ערב 10ימים, בעוד שבהתאם להוראות סעיף  15תוך 

 ימים.  7ניתנת למימוש תוך 
 בנוסף, המציעה  צירפה נספח ביטוחי בו נעשו שינויים על ידי חברת הביטוח של המציעה. 

לאור העובדה כי בהצעת המציעה נפלו פגמים היורדים לשורשו של עניין, הלשכה המשפטית ממליצה לפסול את הצעה 
 זו.
 

)כמפורט בחוות הדעת של     המחלקה  מהותיים וטכניים בהצעת המציעותמים משלא נמצאה הצעה כשרה ונמצאו פג
המשפטית(, המלצת המחלקה המשפטית היא אחת משתי האפשרויות כדלקמן: התקשרות בחוזה ללא מכרז לאחר אישור 

לתקנות )ג( 23)ח( לתקנות העיריות או ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש ע"פ תקנה  22מועצת העיר בהתאם לקבוע בתקנה 
 העיריות.

 
 משפטית, ממליץ לוועדת המכרזים לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה ה -עו"ד ראיס אבו סייף

 שר ניגשו למכרז ועמדו בתנאי הסףלחברות המציעות אאשר תערוך פניה אחידה ושוויונית למנות ועדה מקצועית 
  בכפוף לאישור מועצת העיר.וכן לחברות נוספות לשם התמחרות, 

גיא קצין רכב, ש -ן רה"ע, אבי דילגס-אברהם אילוז חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: 
 ס. גזברית העירייה.  -רוזנבלט

 
 בעד פה אחד -הצבעה 

 (2)רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית כנספח 
 

 

 

 

 

 

 דברי דפוס  -לאספקת טובין  -18/17מכרז פומבי מס'  .3
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 דברי דפוס.  -לאספקת טובין 17/18עיריית רמלה פרסמה מכרז פומבי מס' 
 
 א.ד. הפצות ועיטוף בע"מ. , רינט תעשיות בע"מחברת אורדע פ  את מסמכי המכרז כדלקמן: והגישו  חברות רכשו 2
 

 עת המקצועית. דמצ"ב כנספח לחוות ה אומדן העירייה:     
אומדן העירייה כפי שהוגש לא תאם את כתב הכמויות שהוגש למשתתפי , יודגש כי בהתאם לחוות הדעת המקצועית

 המכרז. 
 

 המחלקה המקצועית:
  השלימה את כל המסמכים כנדרש, למעט המלצות. -רינט תעשיות בע"מחברת אורדע פ

 
  השלימה את כל המסמכים כנדרש. -. הפצות ועיטוף בע"מחברת א.ד

 
הזולה ביותר וכן שירות החברה הינו  מחלקת הכנסות  ממליצה על התקשרות עם חברת אורדע מאחר ומדובר בהצעה

 שביעות רצון העירייה. ל
 

 המחלקה המשפטית:
 המחלקה המשפטית בחנה את שתי ההצעות כדלקמן:   

     
 גמים. המציעה עומדת בתנאי הסף, בהצעה לא נפלו פ -רינט תעשיות בע"מחברת אורדע פ

  ן על ידי העירייה כך שמחירם של חלק מהפריטים המפורטים בכתב הכמויות גבוה ישנה חריגה משמעותית מהאומדן שהוכ    
 לעתים במאות אחוזים מהמחיר שצוין באומדן העירייה, והכל כמפורט בחוות הדעת המשפטית.     

 
 להוראות    48ו בסעיף המציעה לא הוכיחה עמידתה בתנאי הסף, אשר פורט  -חברת א.ד הפצות ועיטוף בע"מ  

ואולם, נעשתה פניה למציעה לשם המשתתפים, מסמכים אילו ניתנים להשלמה ואין באי צירופם לפסול את ההצעה. 
זה  השלמת המסמכים ונמסר על ידם כי החברה צפויה לקבל תעודה מתוקנת במהלך החודש של התקן החדש. לעניין

יובהר, כי הדרישה בהתאם לדיני המכרזים כי המסמך יהא בתוקף עת הגשת ההצעה ולכן לא ניתן לקבל תעודה אשר לא 
 הייתה בתוקף במועד הגשת ההצעות. 

 לאור האמור לעיל, המחלקה המשפטית פסלה את הצעתה של חברת א.ד. הפצות ועיטוף בע"מ.      
מהאומדן שהוכן על ידי העירייה כך שמחירם של חלק מהפריטים המפורטים בכתב ישנה חריגה משמעותית כמו כן , 

 הכמויות גבוה  לעתים במאות אחוזים מהמחיר שצוין באומדן העירייה, והכל כמפורט בחוות הדעת המשפטית.
 

חוות )כמפורט ב הפערים המשמעותיים מאומדן העירייה העובדה כי ישנה הצעה כשרה אחת בלבד וכן לאור  לאור 
הדעת של המחלקה המשפטית(, המלצת המחלקה המשפטית היא אחת משתי האפשרויות כדלקמן: התקשרות בחוזה 

)ח( לתקנות העיריות או ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש  22ללא מכרז לאחר אישור מועצת העיר בהתאם לקבוע בתקנה 
 )ג( לתקנות העיריות.23ע"פ תקנה 

 
שפטית וכן לאחר הסבר מפורט של ת והמחלקה המקירת המחלקה המקצועילאחר ס -עו"ד ראיס אבו סייף

איתם עובדת המחלקה וכי המחלקה התבססה באומדן על המחירים הנוכחיים  הסבר:)  מחלקת הכנסותמנהלת 
ים בכתב הכמויות למחירים שהציעה ככל הנראה ישנה התייקרות במחירי השוק ולכן נובע הפער בין המחיר

 (, 22%פער של   - חברת אורדע
בכפוף , בכפוף לניהול מו"מ להורדת העלויות, כזוכה  רינט תעשיות בע"מחברת אורדע פממליץ להכריז על 

  לאישור מועצת העיר.
 מנהלת מחלקת -נירית טננבאוםן רה"ע, גס -חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: אברהם אילוז 

 ס. גזברית העירייה.  -, שגיא רוזנבלטהכנסות
 

 בעד פה אחד -הצבעה 
 (3)רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית כנספח 
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ים לביצוע עבודות ניקוי וטיאוט מתחם השוק העירוני וברחובות וקטעי רחובות הסמוכ -14/18מכרז פומבי מס'  .4
 דיון המשך  - לו וכן " מתחם הרצל" שבתחום שיפוטה של עיריית רמלה

 תחם השוק העירוני וברחובות וקטעילביצוע עבודות ניקוי וטיאוט מ 14/18עיריית רמלה פרסמה מכרז פומבי מס' 
 רחובות הסמוכים לו וכן " מתחם הרצל" שבתחום שיפוטה של עיריית רמלה.

 לא כולל מע"מ עבור יום עבודה.₪  12,311 אומדן העירייה:
 

 .30.08.2018השתתפו בסיור הקבלנים שהתקיים בתאריך  חברות  11
 
 חברות  רכשו את מסמכי המכרז. 4
 
 בע"מ. 1987ישראל( פרח השקד בע"מ, ר.ג.א שירותים וניקיון )   את מסמכי המכרז כדלקמן: חברות הגישו 2
 

 לבקש פירוט עלויות של האומדן מחברת החליטה ועדת המכרזים    05.11.2018 מיום  7/2018-14בועדת מכרזים מס' 
 בע"מ. 1987ר.ג.א שירותים וניקיון ) ישראל( 

, מצאה המחלקה המקצועית )בליווי יועץ חיצוני( כי חברת ר.ג.א חישבה את עלויות העסקת לאחר בדיקת פירוט העלויות
יום(. לאור האמור, לעובדים  1.7 -ל עובדים ) כלומר פער ש 12.3עובדים מדי יום ואולם בפועל ישנם  14עובדים על בסיס 

 בשנה. ₪  233,343לחודש , ₪  19,445מדובר בסכום של 
 

בע"מ  1987ר.ג.א שירותים וניקיון ) ישראל( המלצת המחלקה המקצועית היא להכריז על ההצעה הזולה ביותר של חברת 
 כזוכה ולנהל מו"מ בנוגע להוזלת העלויות.

 
 המחלקה המשפטית:

 . 05.11.2018מיום  7/2018-14סקירה של המחלקה המשפטית נידונה ונכתבה בפרוטוקול ועדת מכרזים מס' 
 

 משפטית, ממליץ לוועדת המכרזיםהלאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה  -עו"ד ראיס אבו סייף 
 מו"מ להוזלת העלויות, בכפוף לניהול  כזוכה בע"מ 1987ר.ג.א שירותים וניקיון )ישראל(  להכריז על חברת 

 בכפוף לאישור מועצת העיר.ו
הל מנ -דוד חביבה ,  ו"ר ועדת מכרזיםי  -עו"ד ראיס אבו סייףחברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: 

 ס.גזברית העירייה  -שגיא רוזנבלט תברואה, מחלקת  
 

 בעד פה אחד -הצבעה 
 (4)רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית כנספח 

 
במסגרת התקשרות עם ספק  עמותת " אשל ירושלים בית תבשיל לזקנים וגלמודים"  התקשרות העירייה עם  .5

 יחיד
לסייע בהזנת משפחות מרקע סוציו אקונומי נמוך באמצעות אספקת מצרכים יבשים, ירקות וכרטיס מטרת התכנית היא 

 מזון ברשתות השיווק. 
עמותת  אשל ירושלים בית תבשיל לזקנים וגלמודים זכתה במכרז של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים  

  להפעלת המיזם לבטחון תזונתי. במסגרת זו העמותה פועלת ברמלה כבר שנתיים. 

 -המחלקה המקצועית     
 .ל לזקנים וגלמודיםעמותת אשל ירושלים בית תבשי לאשר את ההתקשרות עם מחלקת רווחה מבקשת 

מטרת התכנית אותה מפעילה העמותה היא צמצום מחסור במזון בסיסי בקרב משפחותיה וקיום של רשת בטחון תזונתי 
 למשפחות שאותרו באמצעות מבחני הזכאות. 
 .1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3לתקנה ההתקשרות הינה במסגרת ספק יחיד בהתאם 

 לשנה. ₪ .  1,926,000 - עלות הפרוייקט
  לשנה.   כולל מע"מ  ₪  175,500  -השתתפות העירייה  

 
 
 
 
 
 

 -המחלקה המשפטית 
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עמותת  אשל ירושלים בית תבשיל לזקנים וגלמודים זכתה במכרז של משרד מבדיקת המחלקה המשפטית עולה כי 
טחון תזונתי. במסגרת זו העמותה פועלת ברמלה כבר יהעבודה והרווחה והשירותים החברתיים להפעלת המיזם לב

 שנתיים.  
 

עמותת  אשל ירושלים בית תבשיל לזקנים וגלמודים    לאשר את ההתקשרות עם המח' המשפטית ממליצהאשר על כן ,
בכפוף להצהרת המחלקה כי נבדק , 1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3במסגרת ספק יחיד בהתאם לתקנה 

 . ין שני לו ו/או דומה לו במתכונתושר שמדובר בפרויקט ייחודי שאוא
 

  מחלקת רווחה וף להצהרת והמחלקה המשפטית ובכפ לאחר סקירת המחלקה המקצועית -עו"ד ראיס אבו סייף 
ממליץ לאשר את שאכן מדובר בפרויקט ייחודי שאין שני לו ו/או דומה לו במתכונת,   כי נבדק ואושר

במסגרת ספק יחיד בהתאם לתקנה עמותת  אשל ירושלים בית תבשיל לזקנים וגלמודים.   ההתקשרות עם 
 .1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3
 

 בעד פה אחד -הצבעה 
 (5)רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית כנספח 

 

 במסגרת התקשרות עם ספק יחיד התקשרות העירייה עם  עמותת תפוח להפעלת תכנית נטע בעיר רמלה  .6
יב'  -'הינה עידוד מצוינות טכנולוגית ומנהיגות חברתית לבני הנוער בכיתות המטרת  תכנית נטע ) נוער טכנולוגי ערכי ( 

 ומופעלת ע"י עמותת תפוח בשיתוף העירייה, הסוכנות היהודית, קרן היסוד, סיסקו, מיקרוסופט. 
  . לספק לבני נוער כישורים טכנולוגיים מתקדמי ולקדם מצוינות אישית רב תרבותיתהרעיון הבסיסי של הפרויקט הנו 

 -המחלקה המקצועית       
עמותת תפוח לקידום עידן המידע בישראל לשם הפעלת  מחלקת ספורט ואירועים  מבקשת  לאשר את ההתקשרות עם

ינות אישית ורב טכנולוגיים מתקדמים ולקדם מצוים תכנית נטע. מדובר  בתכנית אשר מטרתה לספק לבני הנוער כישור
תרבותית. כמו כן תינתן תמיכה לבוגרי התכנית באמצעות ארגון הבוגרים של העמותה וחשיפה להתפתחויות והזדמנויות 

 חדשות בתחום התעסוקה, טכנולוגיה, אקדמיה וכו'. 
 מציעים פוטנציאלים אחרים, לקול הקורא 'קול קורא' במטרה לבחון שאין  מחלקת ספורט ואירועים פרסמהיודגש כי 

 של עמותת תפוח להפעלת תכנית נטע. לא הוגשו הצעות נוספות למעט הצעת 
 .1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3לתקנה ההתקשרות הינה במסגרת ספק יחיד בהתאם 

 כולל מע"מ.₪  650.000 -עלות הפרוייקט 
  .לל מע"מ כו  200,000₪  -השתתפות העירייה  

 ** משך הפרוייקט הינו לשנתיים. 
 

 -המחלקה המשפטית 
 מבדיקת המחלקה המשפטית עולה כי הקול קורא להפעלת הפרויקט פורסם ולא התקבלה כל הצעה.

 עם עמותת תפוח להפעלת תכנית נטע בעיר רמלהאשר על כן ,ממליצה המח' המשפטית לאשר את ההתקשרות 
להצהרת המחלקה כי נבדק  , בכפוף1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3לתקנה במסגרת ספק יחיד בהתאם 

ורא ואושר שמדובר בפרויקט ייחודי שאין שני לו ו/או דומה לו במתכונת ובעיקר לנוכח העובדה כי לא היה מענה לקול הק
 שפורסם להתקשרות זו.

 
ספורט  בכפוף להצהרת מחלקתוחלקה המשפטית לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמ -עו"ד ראיס אבו סייף 

ת ממליץ לאשר אכי נבדק ואושר  שאכן מדובר בפרויקט ייחודי שאין שני לו ו/או דומה לו במתכונת,  ואירועים 
( 4)3.  במסגרת ספק יחיד בהתאם לתקנה תפוח להפעלת תכנית נטע בעיר רמלה ההתקשרות עם  עמותת  

 .1987 -לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח
 

 בעד פה אחד -הצבעה 
 (6)רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית כנספח 

 
 
 
 
 

 אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול העירייה  -18/18מכרז פומבי מס'  .7
 . לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול העירייה 18/18עיריית רמלה פרסמה מכרז פומבי מס' 
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 החברה לאוטומציה, חברת מטרופילנט.    מסמכי המכרז כדלקמן:חברות רכשו את  2
 
 חברת מטרופילנט.   את מסמכי המכרז כדלקמן: אחת רכשה חברה 

     
 שקלול ההצעה:     
 40% -המחיר הקבוע לחודש לכלל השירותים הנדרשים לפי המפרט הטכני המצ"ב לחוות הדעת המקצועית    
 5% -שיעור הנחה אחיד וקבוע לשירותים אופציונליים    
 5% -ניסיון המציע    
 5% -מענה למפרט הטכני במסמך ב'    
 40% -איכות המערכת    

 
 -המחלקה המקצועית 

 הצעתה לכלל סוגי השירותים. המציעה עמדה בתנאי הסף ובהצעת המציעה לא נפלו פגמים.  החברה הגישה     
 בים והמחירים מופיע בחוות הדעת המקצועית. אודות השלמת המסמכים ופירוט הרכי פירוט     
 55%מתוך  45% -מרכיב איכותי     
 45%מתוך  45% -מרכיב כמותי ) מחיר(      

 
לחודש לא כולל ₪  142,000המחלקה המקצועית ממליצה לאשר ההתקשרות עם הצעתה של חברת מטרופולינט על סך 

 ם וכן שתי תקופות אופציה להארכה, כאשר כל תקופה היא שנתיים. מע"מ, לשלוש שני
 

 -המחלקה המשפטית 
. המציעה עומדת בתנאי הסף הגישה הצעתה לכלל סוגי השירותים חברת מטרופולינט מבדיקת המחלקה המשפטית עולה

 ולא נמצאו בהצעה פגמים. 
 55%מתוך  45% -מרכיב איכותי     
 45%מתוך  45% -מרכיב כמותי ) מחיר(      

 
 סבירה אשר  לפי חוות דעת היועץ המקצועי אשר מפורטת ומנומקת, מדובר בהצעה  ** יודגש כי הוגשה הצעה אחת,  

 תואמת את אומדן העירייה.      
      

 היות ומדובר בהצעה יחידה, רשאית ועדת מכרזים להמליץ עליה בתנאי שההחלטה תהא מנומקת ותירשם        
 בפרוטוקול.      

 
 במידה וועדת המכרזים תפסול את ההצעה אזי המלצת המחלקה המשפטית היא אחת משתי האפשרויות      
 )ח( לתקנות  22כדלקמן: התקשרות בחוזה ללא מכרז לאחר אישור מועצת העיר בהתאם לקבוע בתקנה     
 נות העיריות.ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש ע"פ תקנה )ג( לתק או העיריות    
 

ה המשפטית ולאחר שהובהר כי מדובר לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלק -עו"ד ראיס אבו סייף 
 כזוכה.  מטרופולינט  בע"מלהכריז על חברת בהצעה  סבירה אשר תואמת את אומדן העירייה ממליץ 

 
 בעד פה אחד -הצבעה 

 
 (7)רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית כנספח 

 
 
 
 
 
 
 
 

 החלטות הוועדה:
 

 להפעלת בית נוער לילדים בסיכון -15/18מכרז פומבי מס'  .1
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 " רמלה   עיר  עולם "

בכפוף לאישור הועדה ממליצה בפני ראש העירייה למנות ועדה מקצועית שתערוך פניה למציעה לשם ניהול מו"מ, 
 מועצת העיר.

 מנהל מחלקת  -אייל קהלני חבר מועצה , -חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: הרב איתן דהאן
 . ס.גזברית העירייה  -רווחה, שגיא רוזנבלט 

 

 אספקת דלקים, סולר ושירותי תדלוק לכלל רכבי העירייה והליסינג ל -16/18מכרז פומבי מס'  .2
ה מקצועית אשר תערוך פניה אחידה ושוויונית לחברות המציעות אשר הועדה ממליצה בפני ראש העירייה למנות ועד

 בכפוף לאישור מועצת העיר.ניגשו למכרז ועמדו בתנאי הסף  וכן לחברות נוספות לשם התמחרות, 
  -צין רכב, שגיא רוזנבלטק -גן רה"ע, אבי דילס-חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: אברהם אילוז 

 ייה. ס. גזברית העיר

 דברי דפוס  -לאספקת טובין  -18/17מכרז פומבי מס'  .3
בכפוף לניהול מו"מ , כעל זוכה רינט תעשיות בע"מחברת אורדע פ  להכריז עלעדה ממליצה בפני ראש העירייה הו

 להורדת העלויות, בכפוף לאישור מועצת העיר. 
נהלת מחלקת מ -רה"ע, נירית טננבאוםגן ס -חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: אברהם אילוז 

  הכנסות.
 

ות ניקוי וטיאוט מתחם השוק העירוני וברחובות וקטעי רחובות לביצוע עבוד -14/18מכרז פומבי מס'  .4
 יון המשך ד -הסמוכים לו וכן " מתחם הרצל" שבתחום שיפוטה של עיריית רמלה 

ף , בכפו זוכהעל כ בע"מ 1987שירותים וניקיון )ישראל(  ר.ג.אחברת   להכריז עלהועדה ממליצה בפני ראש העירייה 
 בכפוף לאישור מועצת העיר.ו לניהול מו"מ להוזלת העלויות

מנהל  -כרזים , דוד חביבה מיו"ר ועדת   -חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: עו"ד ראיס אבו סייף
 רית העירייהס.גזב  -מחלקת  תברואה, שגיא רוזנבלט 

 
ות העירייה עם  עמותת " אשל ירושלים בית תבשיל לזקנים וגלמודים"  במסגרת התקשרות עם התקשר .5

 ספק יחיד
 עמותת " אשל ירושלים בית תבשיל לזקנים וגלמודים הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם

 . 1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3במסגרת ספק יחיד בהתאם לתקנה 
 

 התקשרות העירייה עם  עמותת תפוח להפעלת תכנית נטע בעיר רמלה  במסגרת התקשרות עם ספק יחיד .6
עמותת  תפוח להפעלת תכנית נטע ) נוער טכנולוגי ערכי(  הועדה ממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם

 . 1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3במסגרת ספק יחיד בהתאם לתקנה  ברמלה 

 
 אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול העירייה  -18/18מכרז פומבי מס'  .7

₪  142,000 -ל זוכה. סכום ההתקשרותעכ מטרופולינט  בע"מ להכריז על חברת  הועדה ממליצה בפני ראש העירייה
 לחודש לא כולל מע"מ, לשלוש שנים וכן שתי תקופות אופציה להארכה, כאשר כל תקופה היא שנתיים. 

 
 

 ראיס אבו סייףו"ד ע                                                        שלי ביטון עו"ד               
                יו"ר עדת מכרזים                                    מזכירות העירייה             
 
 
 

 החלטות ראש העירייה:
 
 הפעלת בית נוער לילדים בסיכון ל-15/18מכרז פומבי מס'  .1

 בכפוף לאישור מועצת העיר.למנות ועדה מקצועית שתערוך פניה למציעה לשם ניהול מו"מ, מאשר המלצת הועדה 

mailto:hagitm@ramla.muni.il
mailto:hagitm@ramla.muni.il
http://www.ramla.muni.il/


 עיריית רמלה           ס"דב
 מזכירות העירייה          

                                                                                                

 
 

 72100, רמלה, מיקוד  1, ת.ד 1בית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל, רח' ויצמן                                   
 hagitm@ramla.muni.il  :mail-e  *   1915977-08פקס  *     794/17959771-08טל.  *

www.ramla.muni.il 
 " רמלה   עיר  עולם "

 מנהל מחלקת  -אייל קהלני חבר מועצה , -חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: הרב איתן דהאן
 . ס.גזברית העירייה  -רווחה, שגיא רוזנבלט 

 

 אספקת דלקים, סולר ושירותי תדלוק לכלל רכבי העירייה והליסינג ל -16/18מכרז פומבי מס'  .2
תערוך פניה אחידה ושוויונית לחברות המציעות אשר ניגשו למכרז  למנות ועדה מקצועית אשר מאשר המלצת הועדה

 בכפוף לאישור מועצת העיר.ועמדו בתנאי הסף  וכן לחברות נוספות לשם התמחרות, 
  -צין רכב, שגיא רוזנבלטק -גן רה"ע, אבי דילס-חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: אברהם אילוז 

 ס. גזברית העירייה. 

 דברי דפוס  -לאספקת טובין  -18/17מכרז פומבי מס'  .3
בכפוף לניהול מו"מ להורדת , כעל זוכה רינט תעשיות בע"מחברת אורדע פלהכריז על  המלצת הועדה מאשר

 העלויות, בכפוף לאישור מועצת העיר. 
נהלת מחלקת מ -גן רה"ע, נירית טננבאוםס -חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: אברהם אילוז 

  הכנסות.

 
ות ניקוי וטיאוט מתחם השוק העירוני וברחובות וקטעי רחובות לביצוע עבוד -14/18מכרז פומבי מס'  .4

 יון המשך ד -הסמוכים לו וכן " מתחם הרצל" שבתחום שיפוטה של עיריית רמלה 
, בכפוף לניהול  על זוכהכ בע"מ 1987ר.ג.א שירותים וניקיון )ישראל( חברת   להכריז על  מאשר המלצת הועדה

 בכפוף לאישור מועצת העיר.ו מו"מ להוזלת העלויות
מנהל  -כרזים , דוד חביבה מיו"ר ועדת   -חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות: עו"ד ראיס אבו סייף

 רית העירייהס.גזב  -מחלקת  תברואה, שגיא רוזנבלט 

 
בית תבשיל לזקנים וגלמודים"  במסגרת התקשרות עם התקשרות העירייה עם  עמותת " אשל ירושלים  .5

 ספק יחיד
( 4)3במסגרת ספק יחיד בהתאם לתקנה  עמותת " אשל ירושלים בית תבשיל לזקנים וגלמודים התקשרות עםמאשר 

 . 1987 -לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח
 

 התקשרות עם ספק יחידהתקשרות העירייה עם  עמותת תפוח להפעלת תכנית נטע בעיר רמלה  במסגרת  .6
במסגרת ספק יחיד בהתאם  עמותת  תפוח להפעלת תכנית נטע ) נוער טכנולוגי ערכי( ברמלה  ההתקשרות עם מאשר

 . 1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3לתקנה 

 
 אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול העירייה  -18/18מכרז פומבי מס'  .7

₪  142,000סכום ההתקשרות: . כעל ההצעה הזוכה מטרופולינט  בע"מ חברתעל המלצת הועדה להכריז  מאשר
  לחודש לא כולל מע"מ, לשלוש שנים וכן שתי תקופות אופציה להארכה, כאשר כל תקופה היא שנתיים.

 
 

 מיכאל וידל                                         
 אש העירייה  ר                                                                                                              
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