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 15-2020/5מס'  פרוטוקול ועדת מכרזים
 

 בספרייה העירונית ע"ש בלפר    -( 2020  מאי 27) תש"ף  סיוון' ד  רביעי ום יבשהתקיימה  ועדת מכרזיםמישיבת 
 ברמלה.  1פנחס זינגר ז"ל, ברחוב ויצמן 

 

                                                                  
 הנדון:

 

 אספקת והפקת דברי דפוס לעיריית רמלה   - 03/2020מכרז פומבי מס'  .1
 לאספקת והפקת דברי דפוס לעיריית רמלה.   03/20עיריית רמלה פרסמה מכרז פומבי מס'      
     
 מחירי מקסימום ) יודגש כי מחירי המקסימום נקבעו לפי הסכומים שהעירייה שילמה בשנה שעברה (.   -אומדן העירייה     

 
    את מסמכי המכרז כדלקמן: וחברות  רכשו והגיש  5  

 ( בע"מ, קונוס תדמית ותקשורת1972בע"מ, דפוס חבצלת )  אליניר ציוד משרדי בע"מ, א.ס איתם בע"מ, דפוס ש.דוזלי 

 בע"מ.   

 
 -המחלקה המקצועית 

 המחלקה המקצועית בחנה את כלל ההצעות כדלקמן :  
 המציעים עומדים בתנאי הסף )סקירה מפורטת מופיעה בחוות הדעת המקצועית(.

    המסמכים החסרים  כמפורט בטבלה בחוות הדעת המקצועית( הינם מסמכים דקלרטיביים הניתנים  -** הערה  

 להשלמה ואין באי צירופם כדי לפסול את ההצעות.                    

 

 להלן פירוט אודות אופן חלוקת הניקוד : 

 ( 30%איכותי )   - B(  ,  ציון 70%כמותי )    - Aציון 

 A* 0.55הציון כמותי     

אליניר  
ציוד 

משרדי 
 בע"מ 

א. ס. 
איתם  
 בע"מ 

דפוס 
ש.  

דוזלי  
 בע"מ 

דפוס 
חבצלת 

(1972  )
 בע"מ 

קונוס 
תדמית 

ותקשורת 
 בע"מ 

 21 19 2 15 79 הניקוד ביחס לכמות הפריטים הזולים  

 A 55 27 4 35 38ציון ל 

 
 
 

 
 

 משתתפים ה"ה:    נוכחים ה"ה:   
 הועדה יו"ר   -עו"ד ראיס אבו סייף   
 סגן רה"ע  -אברהם אילוז   
 סגן רה"ע -מאור אשש    
 חבר מועצה -הרב מיכאל דרעי   
 חבר מועצה -הראל שוהם   
 חבר מועצה  -יאיר דידי   

 מנכ"ל העירייה  -רונן עזריה    
 גזברית העירייה -רוזה עללאל    
 יועמ"ש  -עו"ד דורון דבורי    
 ס. יועמ"ש לעניינים אזרחיים  -עו"ד שרון בן יקר     
 לשכה משפטית -עו"ד שיר בסאד    
 מנהלת מח' משק ונכסים  -מיכל רוטמן    
 מנהל מח' אסטרטגיה -אמיר וידר    
 המחלקה לשירותים חברתיים מנהל  -אייל קהלני    

   ראש צוות עבודה קהילתית -מירב אורנשטיין                                                                                                      
ראש צוות ילד ונוער                                                                              -יגל מאור גוטמן ס                                                                                                     

 מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון                                                  ו"ד שלי ביטו                             ע

 

 חסרים ה"ה:                               
 חבר מועצה   -טה  לומי פנש        ש             

 

                           

                                           

 

 
 

 בס"ד



2 

 

 
 

 
 15-2020/5מס'  פרוטוקול ועדת מכרזים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

  -המלצת המחלקה המקצועית            
 המחלקה המקצועית ממליצה להכריז על כל הספקים כזוכים ) מדובר במכרז מסגרת ( על אליניר ציוד משרדי  בע"מ,       
 ( בע"מ, קונוס תדמית ותקשורת בע"מ. 1972א.ס איתם בע"מ, דפוס ש.דוזלי , דפוס חבצלת )       
 מנה. עבור כל הזציון הסופי שקלול הלהרכישה תתבצע בהתאם  כאמור,      
 הרכש יתבצע על פי המחיר הזול לאותו פריט., נה עבודות עם גרפיקה שונה יבמידה ותהי         

  
 -הלשכה המשפטית                

 יובהר כי מדובר במכרז מסגרת בו נדרשו המציעים להציע הצעותיהם למתן השירותים המפורטים כאשר הוגדר מחיר
 מקסימום לכל פריט.  

 

  -סוגיית האומדן 

    סטו בצורה ניכרת מהאומדן  , ישנם פריטים מסוימים אשר שהוגשו 5הצעות מחיר מתוך  4 -בבחינת כלל ההצעות מעלה כי 
 בפריטים מסוימים. 60% -מ או יותר  25%של  העירייה באופן בו ניתנה הנחה

 ניתנה התייחסות לפער זה ואף נשלחו שאלות הבהרה למציעים ) התייחסות ספציפית של המציעים  בחוות הדעת מקצועית 
 להבהרות יפורטו  בהמשך (. 

 
 להלן  בחינת ההצעות : 

 המציעה עומדת בתנאי הסף, בהצעה נפל הפגם הבא : הצעת המציעה נמוכה במירב -קונוס תדמית ותקשורת בע"מ   .1
 הפריטים מאומדן העירייה ובשני פריטים נמוכה משמעותית.   

 המחלקה המקצועית פנתה אל החברה לקבל הבהרות באשר לשני הפריטים אשר בהם ניתנה הנחה משמעותית יצוין כי 
 ובמענה הבהירה החברה כי ברשותה מכונה להדפסת מעטפות ויש ביכולתה לעמוד במחיר שהוצע על ידה. 

 בהצעה נפל הפגם הבא : הצעת המציעה נמוכה בפריט אחד המציעה עומדת בתנאי הסף,   - ( בע"מ 1972דפוס חבצלת )  .2
 באופן משמעותי מהאומדן. 

 ו ניתנה הנחה משמעותית ובמענה הבהירה ביצוין כי המחלקה המקצועית פנתה אל החברה לקבל הבהרות בעניין הפריט 
 יש באפשרותה להוזיל עלויות.   החברה כי היא מבצעת את כל העבודה בעצמה ולכן

הצעת המציעה גבוהה בפריט אחד מהאומדן המציעה עומדת בתנאי הסף, בהצעתה נפל הפגם הבא : -  א.ס איתם סחר בע"מ .3
 ובפריט אחר נמוכה באופן משמעותי. 

עירייה רשאית תהא ה( לפרק ב', הצעה אשר תחרוג ממחירי המקסימום שנקבעו ע"י העירייה, 8)55יובהר כי בהתאם לסעיף 
  ולפיכך המלצת המחלקה המשפטית לפסול את הצעת המציעה בגין פריט זה. לפסול את ההצעה 

 באשר לפריט אשר נמוך מאומדן העירייה באופן ניכר, המחלקה המקצועית פנתה אל החברה והאחרונה כי היא 
 רוכשת ומדפיסה כמות גדולה של מעטפות ולכן המחיר נמוך מאומדן העירייה. 

  

 

        0-100( יהא בין Bהציון האיכותי )    
 ויחושב בהתאם למפורט להלן:     

אליניר  
ציוד 

משרדי 
 בע"מ 

א. ס. 
איתם  
 בע"מ 

דפוס 
ש.  

דוזלי  
 בע"מ 

דפוס 
חבצלת 

(1972  )
 בע"מ 

קונוס 
תדמית 

ותקשורת 
 בע"מ 

 10   10 10 10 נק' 10 -ניסיון ומתן שירות טוב לעיריית רמלה  
  -הוכחת עמידה בתנאי סף +המלצות חיוביות 

 נק'. 30
30 30 30 30 30 

כל שנת ניסיון מעל לשנות הניסיון הנדרשים 
 נק'. 20נק' עד ל  5 -בתנאי הסף 

20 20 10 20 20 

התרשמות כללית ממסמכי  -איכות המציע
ההצעה והמציע, המלצות חיוביות, וותק, ניסיון 

 נק'.  40 -רב באספקת הטובין נשוא מכרז זה 
40 40 30 40 

40 

 100 100 80 90 100 
 B*0.45 45 45 36 40.5 45ציון           

 A*0.55+B*0.45ציון סופי 

 אליניר
ציוד 

משרדי 
 בע"מ 

א. ס. 
איתם  
 בע"מ 

דפוס 
ש.  

דוזלי 
 בע"מ 

דפוס 
חבצלת 

(1972  )
 בע"מ 

קונוס 
תדמית 

ותקשורת 
 בע"מ 

 83 75.5 40 72 100 סה" כ ציון סופי 



3 

 

 

 

 

 

 15-2020/5מס'  פרוטוקול ועדת מכרזים 

 :  יםהבא ו הפגמיםהסף, בהצעתה נפל המציעה עומדת בתנאי  -אליניר ציוד משרדי בע"מ  .4

 פריטים בצורה משמעותית מאומדן העירייה.  30 -ב ההצעה נמוכה .א

 בעניין הפריטים בהם ניתנה הנחה משמעותית ובמענה יצוין כי המחלקה המקצועית פנתה אל החברה לקבל הבהרות 
 כי יש ברשותה מכונות דיגיטליות מתקדמות אשר מאפשרות לה לעמוד במחירים אלו. החברה הבהירה 

 החברה צירפה ערבות בנקאית ובה צוין מכרז לאספקת טובין בדבר הובלה, אספקה, פריקה לדגלים בעיר רמלה.   .ב

 לפרק ב' במסמכי המכרז עצמו.  50ככל הנראה הטעות בשם המכרז נבעה מכך שבשוגג שם המכרז צוין בסעיף 

   המציעה  עומדת בתנאי הסף, בהצעתה לא נפלו פגמים.   -דוזלי בע"מ  דפוס ש.  .5

 ( בע"מ , א.ס איתם 1972 קונוס תדמית ותקשורת בע"מ  , דפוס חבצלת )   -הצעות כשרות  5בפני ועדת מכרזים ישנן אשר על כן, 
 אליניר ציוד משרדי בע"מ , דפוס ש. דוזלי בע"מ .) בכפוף לפסילת הפריט שצוין לעיל (,  בע"מ סחר 

 
 במידה והוועדה תחליט לפסול את ההצעות בשל הסטייה מהאומדן ו/או לא להמליץ על אחת מההצעות בשל נימוקים 

 העירייה אחת משתי האפשרויות כדלקמן :  התקשרות  בחוזה ללא מכרזאחרים  אשר יירשמו בפרוטוקול, עומדת בפני 

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

 לתקנות העיריות.  

 יותר מהצעה אחת זוכה. יודגש כי מדובר במכרז מסגרת אשר על פי תנאיו רשאית הועדה להמליץ על *  

 

ממליץ לחברי פטית )תוך דגש על סוגיית האומדן(, לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המש -עו"ד ראיס אבו סייף 

 ( בע"מ ,1972קונוס תדמית ותקשורת בע"מ  , דפוס חבצלת )    -כל המציעות כעל זוכות     הועדה להכריז על

 אליניר ציוד משרדי בע"מ , דפוס ש. דוזלי בע"מ . ) בכפוף לפסילת הפריט שצוין לעיל (,  א.ס איתם סחר  בע"מ  

 
 בעד : פה אחד.   -הצבעה 

 
 דוזלי בע"מ הערה : סגן רה"ע, מר אברהם אילוז לא השתתף בהצבעה מאחר ולו הכרות וקדמת עם חברת דפוס  ש.

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

 ( לעיר רמלה2030התקשרות לעריכה וגיבוש תכנית אסטרטגית ) - 08/2020מכרז פומבי מס'  .2
 ( לעיר רמלה.  2030רטגית ) להתקשרות לעריכה וגיבוש תכנית אסט 08/2020עיריית רמלה פרסמה מכרז פומבי מס'     
 

   -אומדן העירייה 

 ₪ לא כולל מע"מ. 392,400  -הכנת התכנית  . א

 ₪ לא כולל מע"מ.  78,480 -ליווי והטמעה ) אופציה (  . ב
 

    את מסמכי המכרז כדלקמן: וחברות  רכשו והגיש  2  

KPMG   בע"מ,  אליקים אדריכלים ובוני ערים בע"מ.  סומך חייקין 

  -המחלקה המקצועית 
 החברות אשר הגישו מועמדותן למכרז עומדות בתנאי הסף והכל כמפורט בהרחבה בחוות הדעת המקצועית המצ"ב. 

 

 בע"מ כזוכה אשר הצעתה זולה יותר באופן משמעותי , בעלת ניסיון  סומך חייקין   KPMGלהכריז על חברת   -המלצת המחלקה 
 רב ועומדת בתנאי הסף.  
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 -המחלקה המשפטית 

 הלשכה המשפטית בחנה את ההצעות כדלקמן : 
 
1. KPMG   מאומדן העירייה.   27% -הצעתה גבוהה בכ המציעה עומדת בתנאי הסף, -סומך חייקין בע"מ 

  )!(.  מאומדן העירייה 488% -בכ המציעה עומדת בתנאי הסף, הצעתה גבוהה   -אליקים אדריכלים ובוני ערים בע"מ  .2

 ( הכנת תכנית אסטרטגית, ₪1 כולל מע"מ לשני הפרקים שנקבעו במסגרת המכרז : ) 550,930 -אומדן העירייה נקבע לסך של כ
 ווי והטמעת תכנית ) אופציונאלי(.  ( לי2) 
 

 הצעות המחיר : 

KPMG   כולל מע"מ.   702,000  -סומך חייקין בע"מ ₪ 

 ₪ כולל מע"מ.  2,691,000  -אליקים אדריכלים ובוני ערים בע"מ   
 

 מפורטת בהרחבה בחוות הדעת המשפטית המצ"ב.  -סוגיית האומדן 
 

 .סומך חייקין בע"מ  KPMGאשר  על כן, בפני ועדת מכרזים ישנה הצעה אחת כשרה :  

 האפשרויות עומדת בפני העירייה אחת משתי  במידה והועדה תחליט לפסול את הצעה זו בשל נימוקים אשר יירשמו בפרוטוקול,

 ביטול המכרז או  לתקנות העיריות )ח( 22כדלקמן:  התקשרות  בחוזה ללא מכרז לאחר אישור מועצת העיר בהתאם לקבוע בתקנה 

 )ג( לתקנות העיריות. 23ועריכת מכרז חדש ע"פ  תקנה 

 

 האומדן(,לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית )תוך דגש על סוגיית  -עו"ד ראיס אבו סייף 
 סומך חייקין בע"מ  כעל זוכה.   KPMGחברת  ממליץ לחברי הועדה להכריז על

  
 . 2 -, נמנע 4 -בעד   -הצבעה 

 
 אנחנו בעד קידום תכנית אסטרטגית לעיר ,    -**  נימוק להצבעת שני חברי המועצה ) מר הראל שוהם ומר יאיר דידי ( " נמנע"  

 דבר מבורך וחשוב להתפתחות העיר ואולם אנו לא בעד תכנית מגירה.      
 שלב ב' ואת " היום שאחרי".  ולכן ראוי שנראה את "ח ( שמדובר בתכנית בהיקף כספי רב ) מעל חצי מיליון      

 
 

 לפרויקט ביטחון תזונתי "בית תבשיל לזקנים וגלמודים  -ת העירייה עם עמותת "אשל ירושלים התקשרו .3

 למשפחות נזקקות במסגרת התקשרות עם ספק יחיד
 הפעלת פרויקט חלוקת מזון למשפחות נזקקות, איתור משפחות הזקוקות לסיוע וכן הפעלת סדנאות לייצוב   -מהות ההתקשרות 

 כלכלי   של משפחות המצוקה וחינוך להתנהגות כלכלית נבונה. 
 

 רת ספק יחיד.  במסג בית תבשיל לזקנים וגלמודים " -אשל ירושלים לאשר ההתקשרות עם עמותת "  מחלקת הרווחה מבקשת 
               

 -המחלקה המקצועית 
 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פרסם מכרז להפעלת פרויקט ניסיוני בתחום הבטחון התזונתי למשפחות 

 נזקקות בפריסה ארצית.
 רמלה.עמותת אשל ירושלים הינה הזוכה הבלעדית של המשרד במכרז זה לאזור המרכז , לרבות עיריית 

 מחלקת הרווחה מבקשת להתקשר עם העמותה בכדי לא להפסיק את הפעילות והסיוע למשפחות. הממשלה הזמנית אישרה המשך
 התקשרות זמנית ועל בסיס זה המחלקה מבקשת להתקשר עם העמותה. 
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 -המחלקה המשפטית 

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פרסם מכרז להפעלת פרויקט ניסיוני מבדיקת המחלקה המשפטית עולה כי 
 נזקקות בפריסה ארצית. בתחום הבטחון התזונתי למשפחות

 עמותת אשל ירושלים הינה הזוכה הבלעדית של המשרד במכרז זה לאזור המרכז , לרבות עיריית רמלה.
 רויקט פעיל ברשויות מקומיות שונות בכל רחבי הארץ, ללא שנדרשה העמותה לזכייה במכרז רשותי על מנתבנוסף, נמצא כי הפ

 להפעיל את הפרויקט.
 

 (, במסגרת הפרויקט יחולקו סלי מזון2020מחלקת הרווחה מבקשת להתקשר עם העמותה, ליישום הפרויקט בשנה הקרובה ) 
 משפחות נזקקות בעיר.  150 -ל 

 ₪ לרכישה ברשתות הקנייה המקומיות, השתתפות הרשות הינה  ₪240 לכל סל משפחה וכרטיס בשווי  480: ט עלות הפרויק
 ₪ לכל סל המשפחה.  45בסך של  

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

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

 משפטית מניעהלאור אישור הממשלה הזמנית, אין ואושר שמדובר בפרויקט ייחודי שאין שני לו ו/או דומה לו באופי ובמתכונת וכן 
 לאשר התקשרות זו.

 

 -כמה זמן הפרויקט עובד בעיר רמלה ? ראש צוות עבודה קהילתית משיבה  -ל שוהם  הרא -לשאלת חבר המועצה
 שנים לערך.   6 

 
  מחלקת הרווחה לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית ובכפוף להצהרת  -עו"ד ראיס אבו סייף 

 אושרה ע"י הממשלה כי נבדק ואושר  שאכן מדובר בפרויקט ייחודי שאין שני לו ו/או דומה לו במתכונת וכן תכנית זו 
 , במסגרת ספק יחיד" בית תבשיל לזקנים וגלמודים  -אשל ירושליםעמותת " , ממליץ לאשר ההתקשרות עם הזמנית 
 .1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3לתקנה בהתאם 

 

 בעד : פה אחד.   -הצבעה 
 (3)רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית כנספח                                                               

 במסגרת התקשרות ' ניידות ידידותלהפעלת פרויקט  התקשרות העירייה עם עמותת על"ם ) עמותה לנוער בסיכון ( .4

 ספק יחיד 
 סיורי ניידות ברחובות העיר במטרה למצוא ולאתר את בני הנוער בתהליכי נשירה, ניתוק ומשבר. הניידות  -מהות ההתקשרות 

 עוצבו והותאמו למפגשים ניידים ברחוב ובתוכן קיימת פינת ישיבה, טלפון למצבי חירום, שתייה חמה, דפי מידע, ציוד רפואי 
 צורך.וציוד מגוון לחלוקה , בהתאם ל       

 
 במסגרת ספק יחיד.  על"ם ) עמותה לנוער בסיכון (  לאשר ההתקשרות עם עמותת  מחלקת הרווחה מבקשת 

 
 -המחלקה המקצועית 

 מחלקת הרווחה  פרסמה 'קול קורא' להפעלת הפרויקט בעיתונים הארציים, בעיתון המקומי ובאתר האינטרנט העירוני.
 , עמדה בתנאי הסף. על"ם ) עמותה לנוער בסיכון (  הוגשה הצעה אחת  : עמותת 

מול משרד הרווחה מעלה כי על"ם הינה העמותה היחידה המפעילה מענה מעין זה בארץ ועונה   בירור של המחלקה המקצועית
 לקריטריונים המקצועיים הנדרשים ובעלת ניסיון מוכח . 

 
 -המחלקה המשפטית 

 על"םעמותת " מבדיקת המחלקה המשפטית עולה כי  פורסם קול קורא להפעלת הפרויקט והתקבלה הצעה אחת  : 
 העמותה עומדת בתנאים המצטברים שנקבעו בקול קורא ולא נמצאו בהצעת העמותה פגמים. -) עמותה לנוער בסיכון (

 
 הפעלת פרויקט איתור וליווי בני נוער משוטטים וחיבור למענים הקיימים בעיר ובמחלקת הרווחה בפרט.  -ייחוד הפרויקט 

 דואגת להעסקת העובדים, הכשרה וניהול התקציב. העמותה 
 השתתפות רשות (.  25%)  ₪  180,000 -כעלות הפרויקט לשנה :   

 . 1987 -ת העיריות )מכרזים(, תשמ"ח( לתקנו 4)3בהתאם לתקנה  ספק יחידההתקשרות הינה במסגרת 
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 ) ע"ר(במסגרת ספק על"ם ) עמותה לנוער בסיכון ( עמותת אשר על כן ,ממליצה המח' המשפטית לאשר את ההתקשרות עם  
כי נבדק ואושר  מחלקת הרווחה וזאת בכפוף להצהרת  1987  -( לתקנות העיריות )מכרזים(,תשמ"ח4)3יחיד בהתאם לתקנה 

 שאין שני לו ו/או דומה לו באופי ובמתכונת וכן תכנית זו פועלת ברשויות מקומיות נוספות במסגרת שמדובר בפרויקט ייחודי
 התקשרות זו.משפטית לאשר  ספק יחיד ואין מניעה 

 
 איך פרויקט זה משתלב במערך כלל הפעילויות המשלימות ? ראש צוות נוער וילד -הראל שוהם  -לשאלת חבר המועצה 

 כי מתקיימת ועדת היגוי עם כל הגורמים הרלוונטיים ) עיר ללא אלימות, סיירת הורים וכדומה ( , על מנת לקבלת משיבה 
 תמונת מצב כוללת של הפעילות.  

 
 מחלקת הרווחהלאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית ובכפוף להצהרת  -ד ראיס אבו סייף עו"

 נבדק ואושר  שאכן מדובר בפרויקט ייחודי שאין שני לו ו/או דומה לו במתכונת וכן תכנית זו פועלת ברשויות כי
 עמותת  על"ם ) עמותה לנוער בסיכון ( נוספות במסגרת ספק יחיד , ממליץ לאשר ההתקשרות עם  מקומיות 

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

 בעד : פה אחד.   -הצבעה 
 

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

 המלצות הועדה : 
 

 אספקת והפקת דברי דפוס לעיריית רמלה   - 03/2020מכרז פומבי מס'  .1
 כל המציעות  העירייה להכריז עללאחר הסקירה המקצועית והמשפטית , הדיון שהתקיים, הועדה הממליצה בפני ראש 

 ( בע"מ , א.ס איתם סחר  בע"מ ) בכפוף 1972קונוס תדמית ותקשורת בע"מ  , דפוס חבצלת )    -כעל זוכות     

 לפסילת הפריט שצוין לעיל(,  אליניר ציוד משרדי בע"מ , דפוס ש. דוזלי בע"מ .

  רשאית הועדה להמליץ על יותר מהצעה אחת זוכה. **  יודגש כי מדובר במכרז מסגרת אשר על פי תנאיו 

 

 ( לעיר רמלה2030התקשרות לעריכה וגיבוש תכנית אסטרטגית ) - 08/2020מכרז פומבי מס'  .2
 לאחר הסקירה המקצועית והמשפטית , הדיון שהתקיים ) דגש על סוגיית האומדן( , הועדה ממליצה בפני ראש העירייה 

 קין בע"מ  כעל זוכה. סומך חיי  KPMGחברת  להכריז על

 

 בית תבשיל לזקנים וגלמודים "לפרויקט ביטחון תזונתי  -התקשרות העירייה עם עמותת "אשל ירושלים  .3
 למשפחות נזקקות במסגרת התקשרות עם ספק יחיד            

 ההתקשרות עםלאחר הסקירה המקצועית והמשפטית , הדיון שהתקיים, הועדה הממליצה בפני ראש העירייה לאשר 

 ( לתקנות העיריות 4)3לתקנה , בהתאם במסגרת ספק יחיד    בית תבשיל לזקנים וגלמודים"  -עמותת " אשל ירושלים  

 . 1987  -)מכרזים(, תשמ"ח

 להפעלת פרויקט "ניידות ידידות" במסגרת  התקשרות העירייה עם עמותת על"ם ) עמותה לנוער בסיכון ( .4

 ספק יחיד עם  התקשרות     
 לאחר הסקירה המקצועית והמשפטית , הדיון שהתקיים, הועדה הממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם

 ( לתקנות העיריות 4)3לתקנה , בהתאם במסגרת ספק יחיד   ) עמותה לנוער בסיכון (  "עמותת על"ם עמותת "  

 . 1987  -)מכרזים(, תשמ"ח

                                          
 

 ראיס אבו סייף ו"ד ע                                                        שלי ביטון עו"ד               
                 יו"ר עדת מכרזים                                    מזכירות העירייה             
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 החלטות ראש העירייה: 
 
 

 אספקת והפקת דברי דפוס לעיריית רמלה   - 03/2020מכרז פומבי מס'  .1
( 1972קונוס תדמית ותקשורת בע"מ  , דפוס חבצלת )    -כעל זוכות   כל המציעות  על מאמץ החלטת הועדה ומאשר להכריז 

 בע"מ , א.ס איתם סחר  בע"מ ) בכפוף לפסילת הפריט שצוין לעיל(,  אליניר ציוד משרדי בע"מ , דפוס ש. דוזלי בע"מ . 

  ה. **  יודגש כי מדובר במכרז מסגרת אשר על פי תנאיו רשאית הועדה להמליץ על יותר מהצעה אחת זוכ

 

 ( לעיר רמלה2030התקשרות לעריכה וגיבוש תכנית אסטרטגית ) - 08/2020מכרז פומבי מס'  .2

 סומך חייקין בע"מ  כעל זוכה.   KPMGחברת  מאמץ החלטת הודעה ומאשר להכריז על 

 

 בית תבשיל לזקנים וגלמודים "לפרויקט ביטחון תזונתי  -התקשרות העירייה עם עמותת "אשל ירושלים  .3
 למשפחות נזקקות במסגרת התקשרות עם ספק יחיד            

 במסגרת   בית תבשיל לזקנים וגלמודים"  -עמותת " אשל ירושלים מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 . 1987 -)מכרזים(, תשמ"ח ( לתקנות העיריות 4)3לתקנה , בהתאם ספק יחיד 

 להפעלת פרויקט "ניידות ידידות" במסגרת  התקשרות העירייה עם עמותת על"ם ) עמותה לנוער בסיכון ( .4

 התקשרות עם  ספק יחיד     
 , במסגרת ספק יחיד   עמותת " עמותת על"ם " ) עמותה לנוער בסיכון (  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם  

 ( לתקנות העיריות 4)3לתקנה בהתאם 

 . 1987  -)מכרזים(, תשמ"ח

 
 
 

 מיכאל וידל                                                      
 ראש העירייה                                                                                                                

       
 

  2020, יוני רמלה       


