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 14-4/2016פרטיכל  הצעות פטורות  

 

 ( 2016ינואר  19שלישי ט' שבט תשע"ו) יום ישיבת הצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה

 פנחס זינגר ז"ל. בבניין עירייה ע"ש

           

 משתתפים: 

 מ"מ מנכ"ל  –איילת כהן                                                           

 גזבר –רוזה עלאלל                                                   

 מחלקה משפטית  –עו"ד שרון בן יקר                                                              

 ס/מהנדס–זאנה סולובייצ'יק                                                              

 כלכלן אגף הנדסה –צביקה בוקשפן                                                              

 מ"מ מנהלת אגף חינוך ונוער  –אלונה קליימן                                                              

 מחשוב    מנהל מחלקת –משה מורדוך                                                   

 ע/מנכ"ל–עו"ד רעות שדה                                                              

  

    :הנדון

 

 מכירת בלאי מזגנים ומתכת  – 24/2016הצעה מס'  .1

 

 מחלקת משק ונכסים פנתה בבקשה לקבלת  הצעת מחיר למכירת בלאי מזגנים ומתכת      

 וד העברי.ממחסן העירייה ברחוב הגד     

 מחלקת משק ונכסים פנתה למציעים הבאים:     

 )יש אישור גריטה(,לפינוי כלל הברזל.₪  600 –חברת קופר מטאל שחר מיימון      

 )אין אישור גריטה(,לפינוי כלל הברזל.₪  300 –דני      

 לא התקבלה הצעה.  -דוד טל      

 מאחר שהצעתו     חברת קופר מטאל  עםמחלקת משק ונכסים  מבקשת לאשר את ההתקשרות      

 ₪ . 200הגבוהה ביותר ומחיר טון ברזל בשוק היום      

 

 ( 1)נספח מס' 

 

 קו תקשורת בין הרווחה למתחם הידידות בבר אילן – 25/2016הצעה מס'  .2

     

 במתחם הידידות בבר אילן מקושר בקו לייזר לאתר משרדי הרווחה בבית רוחם דרכו מקושרים     

 המשתמשים במתחם הידידות לרשת העירייה.    

 קו הלייזר הינו קו בטכנולוגיה ישנה וללא חלקי חילוף לציוד ומושפע ממזג אויר ,הדבר לא     

 ולוותר על  mb  50/50מאפשר עבודה תקינה, לאור זאת נדרש לרכוש קו תקשורת חלופי בקצב     

 הקו והציוד הנוכחיים.    

 תה לקבלת הצעות מחיר מהספקים הבאים:מחלקת המחשוב פנ    
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 )₪(בזק  )₪(הוט  )₪(סלקום  

 זיכוי חודשי התחייבות ₪  83)  83 0 0 התקנה

 שנים( 3-ל

לאחר חודש  1,956)בפועל  2,012 2,280 1,850 עלות חודשית

 ראשון מתנה(

תקופת 

ההתקשרות 

 )חודש(

24 36 36 

 

חודש בלבד  24-לאור העלות הנמוכה ולאור ההתחייבות ל חברת סלקוםמחלקת המחשוב ממליצה לאשר ההתקשרות עם 

 )צפי לירידת מחירים(.

 931.540 –מקור תקציבי 

 

 ( 2)נספח מס' 

 

 office lightדמי שימוש ותחזוקה שנתיים למערכת    – 26/2016הצעה מס'  .3

       

 בכל  מחשבי העירייה, הפועלת office lightמחלקת המחשוב נדרשת לחדש את רישיון תוכנת      

 לקבלת הצעת מחיר עבור רישיון אתר ללא הגבלת משתמשים  נט-מטרופולינעשתה פניה לחברת     

 להלן ההצעה:    

 לא כולל מע"מ.₪  23,400לחודש לא כולל מע"מ,סה"כ ₪  1,950 -נט-מטרופולי    

     

 .נט-חברת מטרופולימחלקת המחשוב מבקשת לאשר את ההתקשרות עם    

  1616000750 –מקור תקציבי    

   ( 3)נספח מס' 

 

 )לאופיס לייט( sQl2000 -msמערכת בסיס נתונים  גרסת – 27/2016הצעה מס'  .4

 

 עבור מערכת בסיס נתונים  נט-חברת מטרופולימחלקת המחשוב מבקשת לאשר התקשרות עם     

 קרוסופט ומגבילה ביצוע שאינה נתמכת יותר ע"י חברת מי  MS-SQL2000הפועלת על גרסת     

 שדרוגים למערכת,נדרש לבצע העברת בסיס הנתונים הקיים לבסיס נתונים חדש.    

 :להלן הצעת המחיר    

 ללא מע"מ,)התשלום חד פעמי(.₪  1,800  -נט  -חברת מטרופולי    

 .  נט-חברת מטרופולימחלקת המחשוב מבקשת לאשר ההתקשרות עם     

 1616000780 –מקור תקציבי     
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 ( 4)נספח מס' 

 

 2000מערכות לניהול בתי ספר כספים  - 28/2016הצעה מס'  .5

 

 בבקשה לקבלת הצעת מחיר עבור רישיוןנט -לחברת מטרופולימחלקת המחשוב פנתה     

 .בתי ספר )מצ"ב נספח( 22 –שימוש חודשי ל     

 :להלן ההצעה    

 לחודש לא כולל מע"מ . ₪ 5,620בתי ספר  22עבור –נט -חברת מטרופולי    

 לא כולל מע"מ.₪  67,440סה"כ עלות שנתית     

 .  נט-חברת מטרופולי מחלקת המחשוב מבקשת לאשר את ההתקשרות עם    

 תבוצע במסגרת הרחבת ההסכם  עם נט-מטרופולילשאלת הוועדה כלל ההתקשרות מול     

 החברה.    

 8132.751 –מקור תקציבי     

 ( 5)נספח מס' 

 

  

 פרויקט אתגרים – 29/2016הצעה מס'  .6

 

 פעול בעיר בשנים האחרונות במסגרות החינוך המיוחד דוגמת לימן וסיני, פרויקט אתגרים    

 פרויקט זה מוצע על ידי משרד החינוך.    

  ₪ 70,300בעלות של  2016עמותת אתגרים  לשנת אגף חינוך ונוער מבקש לאשר ההתקשרות עם     

 1813200937 –בי מקור תקצי    

 ( 6)נספח מס' 

        

 הארכה עם זיו האפט לקבלת שירות ייעוץ בעניין מחזור האג"ח  – 30/2016הצעה מס'  .7

 

 קבלת עבורזיו האפט מחלקת הגזברות מבקשת לאשר הארכת  הסכם ההתקשרות  עם     

 . 30.6.2016שירותי ייעוץ עד לתאריך     

 התשלום  מותנה בהצלחה.    

 ( 7ח מס' )נספ

     

 

 לצורך הסבה למשרדי )צמוד למתקן השב"ס( הערכת שווי בי"ס רמלוד - 31/2016הצעה מס'  .8

 מטה ו/או מתקני כליאה

 

 לצורך קבלת הצעת מחיר להערכת שווי בי"ס רמלוד    למשרד השמאים דנוס כהןאגף הנדסה פנה      

 ויתרות של 4340בגוש  7דונם בתחום חלקה  23-הצמוד למתקן השב"ס. השטח בגודל של כ     
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 .4340בגוש  8 -ו 5שב"צ מחלקות      

 ברצון השב"ס להסב את בי"ס למתקן למשרדי מטה ו/או כליאה.     

 הצעת המחיר שנתקבלה מאת אסתי כהן ממשרד דנוס כהן:      

 .מע"מ₪ +  10,000סך של  –ומו"מ מול שמאי נגדי הערכת שווי לרבות ישיבות בעירייה  •

 מע"מ.₪ +  3,000: סך של שמאי מכריעבמידה ויעלה צורך בייצוג מקצועי בפני  •

 לביצוע העבודה.משרד דנוס כהן אגף הנדסה ממליץ לאשר הצעת המחיר והתקשרות עם 

 

 בכפוף ליתרה תקציבית. תכנון -מקור תקציבי 

  ( 8)נספח מס' 

 

מתנסים  11 עדכון שומות לצורך הערכת שכירות להסכמים בין העירייה לבין- 2/20163הצעה מס'  .9

 ברחבי העיר

 מחלקת נכסים פנתה לשמאי ארז ליטן לצורך עדכון שומות שהגיש לעירייה לפני כשנה וחצי     

 מתנסים ברחבי העיר )שומה עצמאית לכל  11-לצורך הערכת שווי דמי שכירות חודשית ל     

 תנס בנפרד(.מ     

 לצורך חידוש הסכם השכירות בין העירייה למתנסים, נדרשת העירייה לעדכן את השומות      

 עפ"י המלצת השמאי, שציין, כי עדכון השומה אינו עפ"י הצמדה למדד המחירים.     

 לכל נכס בתוספת מע"מ.₪  700הצעת השמאי לעדכון שומה:      

 בתוספת מע"מ.₪  7,700( נכסים )מתנסים 11סה"כ עבור      

 השמאי ארז ליטן לעדכון השומות. מחלקת נכסים ממליצה לאשר התקשרות עם     

 ת"בר תכנון –מקור תקציבי      

 

 ( 9)נספח מס' 

   

 הועדה: מלצותה

 מכירת בלאי מזגנים ומתכת  – 24/2016הצעה מס'  .1

 לאשר ההתקשרות הועדה מאמצת המלצת מחלקת משק וממליצה בפני ראש העירייה     

 חברת קופר מטאל.         

 

 קו תקשורת בין הרווחה למתחם הידידות בבר אילן – 25/2016הצעה מס'  .2

 הועדה מאמצת המלצת מחלקת המחשוב וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות    

 עם חברת סלקום.    

 

 e lightofficדמי שימוש ותחזוקה שנתיים למערכת    – 26/2016הצעה מס'  .3

 הועדה מאמצת המלצת מחלקת המחשוב וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות    

 נט.-חברת מטרופוליעם     
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 )לאופיס לייט( sQl2000 -msמערכת בסיס נתונים  גרסת – 27/2016הצעה מס'  .4

 הועדה מאמצת המלצת מחלקת המחשוב וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות     

 .  נט-חברת מטרופוליעם      

 

 2000מערכות לניהול בתי ספר כספים  - 28/2016הצעה מס'  .5

 הועדה מאמצת המלצת מחלקת המחשוב וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות    

 .  נט-חברת מטרופוליעם      

 

 פרויקט אתגרים – 29/2016הצעה מס'  .6

 צה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרותהועדה מאמצת המלצת אגף חינוך ונוער וממלי     

 עמותת אתגרים.עם      

 

 הארכה עם זיו האפט לקבלת שירות ייעוץ בעניין מחזור האג"ח  – 30/2016הצעה מס'  .7

  הועדה מאמצת המלצת מחלקת הגזברות וממליצה בפני ראש העירייה לאשר הארכת ההתקשרות     

 .עם זיו האפט     

 

 כת שווי בי"ס רמלוד)צמוד למתקן השב"ס(לצורך הסבה למשרדיהער - 31/2016הצעה מס'  .8

 מטה ו/או מתקני כליאה

  הועדה מאמצת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם     

 .משרד דנוס כהן     

 

 עדכון שומות לצורך הערכת שכירות להסכמים בין העירייה לבין- 32/2016הצעה מס'  .9

 ברחבי העירמתנסים  11

  הועדה מאמצת המלצת מחלקת נכסים וממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם     

 השמאי ארז ליטן לעדכון השומות.     

 עו"ד רעות שדה                                                                 איילת כהן          

 מ"מ מנכ"ל העירייה                                                      ע/מנכ"ל                           

 

 ות ראש העירייה:חלטה

 מכירת בלאי מזגנים ומתכת  – 24/2016הצעה מס'  .1

 חברת קופר מטאל.      מאשר ההתקשרות עם     

 

 קו תקשורת בין הרווחה למתחם הידידות בבר אילן – 25/2016הצעה מס'  .2

 חברת סלקום.קשרות עם מאשר ההת    

 

 office lightדמי שימוש ותחזוקה שנתיים למערכת    – 26/2016הצעה מס'  .3

 נט.-חברת מטרופולימאשר ההתקשרות עם     

 

 



 עיריית רמלה                                                                              
 מזכירות העירייה                                                          

 ., רמלה1ויצמן רחוב 
www.ramla.muni.il  

6 

 

 )לאופיס לייט( sQl2000 -msמערכת בסיס נתונים  גרסת – 27/2016הצעה מס'  .4

 .  נט-חברת מטרופולימאשר ההתקשרות עם     

 

 2000מערכות לניהול בתי ספר כספים  - 28/2016הצעה מס'  .5

 .  נט-חברת מטרופולימאשר ההתקשרות עם     

 

 פרויקט אתגרים – 29/2016הצעה מס'  .6

 עמותת אתגרים.מאשר ההתקשרות עם     

 

 הארכה עם זיו האפט לקבלת שירות ייעוץ בעניין מחזור האג"ח  – 30/2016הצעה מס'  .7

 .טעם זיו האפמאשר הארכת ההתקשרות      

 

 הערכת שווי בי"ס רמלוד)צמוד למתקן השב"ס(לצורך הסבה למשרדי - 31/2016הצעה מס'  .8

 מטה ו/או מתקני כליאה

 .משרד דנוס כהן מאשר ההתקשרות עם     

 

 עדכון שומות לצורך הערכת שכירות להסכמים בין העירייה לבין- 32/2016הצעה מס'  .9

 מתנסים ברחבי העיר 11

 השמאי ארז ליטן לעדכון השומות. מאשר ההתקשרות עם     

 

 

 

 יואל לביא                                                                                        2016ינואר,   

 ש העירייהרא                                                                                                              

 


