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 201761/-14מס'  מכרזים משותפיםפרוטוקול   

 
( בבית העירייה ע"ש 2017באפריל  30ביום ראשון, ד' באייר תשע"ז )שהתקיימה  למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 פנחס זינגר ז"ל.

 

 :נוכחים

 

 :משתתפים

 מנהל מח' מחשוב –משה מורדוך                                  גזברית העירייה –עללאל רוזה 

 מנהלת מח' לחינוך מיוחד ופרט –שרון עמית  משנה ליועץ המשפטי –עו"ד סופי ויטלם 

  מנהלת אגף מזכירות ומנהל -כהן גלית  

  

  נדון:ה

 

באמצעות  ,לקולות קוראים אספקה, התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי  – 201764/הצעה מס'  .1

 למשכ"

 קולות קוראים:עיריית רמלה השתלבה ב

 אש"ח 520בעלות כוללת של  –בתי ספר  4 -קול קורא לציוד קצה ל

 אש"ח 252בעלות כוללת של  - בתי ספר  7 -לקול קורא לרובוטיקה 

 אש"ח 180                             –       קול קורא לציוד קצה למחוננים 

 אש"ח. 952                                                                              - סה"כ

 

תהא  תקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפיהאספקה, לבהתאם לאישור משרד הפנים )מצ"ב( ההתקשרות 

לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(,  9לפי סעיף וזאת , 33/2015באמצעות מכרז משכ"ל מס' מח/

 .1972-התשל"ב

 

, להלן פירוט צרכי המוסדות לפיעפ"י כתב כמויות שנבנה  ,משכ"ל לקבלת הצעות מחירמחלקת המחשוב פנתה ל

 ההצעות שהתקבלו:

 

וואן שילוב  נס מטח בע"מ

 מערכות בע"מ

מטריקס אי טי אינטגרציה 

 ותשתיות בע"מ

טלקוד מחשבים 

 בע"מ

1,398,356.74   ₪   

 כולל מע"מ  

1,408,983.5  ₪ 

 כולל מע"מ  

1,420,603.39 ₪ 

 כולל מע"מ    

1,425,850.38 ₪ 

 כולל מע"מ   

 

 

, באמצעות משכ"ל,  נס מטח בע"מחברת עם להתקשר ממליצה לוועדה  המחשובלאחר בדיקת ההצעות, מחלקת 

 הנחה נוספת ,6% וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של  כולל מע"מ₪  1,398,356.74לביצוע העבודה בעלות של 

ובכפוף לקבלת הרשאה ממשרד  , בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותריובבתעודת החתינתן  1.69%בשיעור של 

 . החינוך
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 .חינוך שוטף –מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 

 

 , באמצעות משכ"לבעלי צרכים מיוחדיםעוטות עבור פ ההסע – 201774/הצעה מס'  .2

, עבור פרק א' 8/2016לחברה למשק וכלכלה במסגרת מכרז מס' הס/ תהמחלקת הרווחה, באמצעות אגף החינוך, פנ

 קו זה לא נכלל ברשימת הקווים ביציאה לנוהל.  ,לבאר יעקב 3 – 0 בעלי צרכים מיוחדים בגיל  לפעוטות ההסע

 

 ממשכ"ל: להלן פירוט ההצעות שהתקבלו

 

  

בעלות של  ההסעותלביצוע  , באמצעות משכ"ל,אור בוסעם חברת  לאחר בדיקת ההצעות, אגף החינוך ממליץ לועדה

 ם להצעתה שהיא הזולה ביותר. , בהתא4.5% כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של  ₪ 45,864

 

 ,1846700843הסעות למעונות יום שיקומים  -מקור תקציבי 

   .1845400110   ליווי למעונות יום שיקומיים                           

 

 (2)נספח מס' 

 

  ניצול מענקי מפעל הפיס למחשוב מוסדות חינוך, באמצעות מכרז של מפעל הפיס  – 48/2017הצעה מס'  .3

 מש"ח לצרכי מחשוב מוסדות החינוך בעיר. 1.5מפעל הפיס הקצה סכום של 

נס מטח, טלקוד  : חברותה 3ניצול תקציב מענקי מפעל הפיס אפשרי רק באמצעות מכרז שפרסם מפעל הפיס ובו זכו 

 ומטריקס.

 

מחיר נסיעה בש"ח לכיוון אחד עבור  הזכיין

 רכב אחד כולל עמלה

 X)הלוך חזור(  X2מחיר שנתי: עלות 

 ימי לימוד בשנה 280

 ₪  67,088 ₪  119.8 מטיילי נהורה

 ₪  67,088 ₪  119.8 גלגלי הכפר

 ₪  61,600 ₪  110.0 פז סופר טורס

 ₪  47,936 ₪  85.6 י. אליהו

 ₪  50,680 ₪  90.5 טיולי א. ראם

מסיעי העיר 

 ראשון לציון

91.1  ₪ 51,016  ₪ 

ביל הסעות המו

 הארצי

96.6  ₪ 54,096  ₪ 

נתיבים חדד 

 אופיר

128.4  ₪ 71,904  ₪ 

 ₪  45,864 ₪  81.9 אור בוס
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שלוש שהועברה ל , הוכנה רשימת פריטים פוטנציאליים לניצול והערכת כמות לכל פריטולצרכים בהתאם להנחיות

 3-חזוקה באתר הלקוח לותשרות  ,$ כולל מע"מ-בהזכייניות של מפעל הפיס, להלן הצעות המחיר שהתקבלו )המחיר 

 שנים( :

 

 

 

 

בדיקת ההצעות, מחלקת המחשוב ממליצה לועדה להתקשר עם חברת נס מטח בע"מ, במסגרת מכרז מפעל לאחר 

הניצול בפועל לא יעלה $ כולל מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר, בכל מקרה 505,559הפיס, בעלות של 

 מש"ח הסכום שהוקצה ע"י מפעל הפיס. 1.5על 

 

 .מפעל הפיס –מקור תקציבי 

 

 (3' )נספח מס

 

 

 ת הועדה:והמלצ

 

באמצעות  ,לקולות קוראים אספקה, התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי – 46/2017הצעה מס'  .1

 למשכ"

, נס מטח בע"מ עם חברת התקשרותל המלצת מח' המחשובראש העירייה לאשר מ"מ הועדה ממליצה בפני 

 וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של  ולל מע"מכ₪  1,398,356.74באמצעות משכ"ל,  לביצוע העבודה בעלות של 

 , בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.בתעודת החיובתינתן  1.69%בשיעור של  הנחה נוספת ,6%

 

 : עוד מובהר כי

  טובת העירייהל וההסכםהמכרז והביטוח + הערבות  בהתאמת מסמכית מותנההתקשרות. 

 1,398,356.74  העירייה אינה מתחייבת לסכום של ₪. 

 רשאה ממשרד החינוך.הבכפוף לקבלת ה התקשרות הינהה 

 

 , באמצעות משכ"לבעלי צרכים מיוחדיםהסעה עבור פעוטות  – 201774/הצעה מס'  .2

, באמצעות אור בוס עם חברת התקשרותל המלצת אגף החינוךראש העירייה לאשר מ"מ הועדה ממליצה בפני 

, בהתאם 4.5% וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של כולל מע"מ  ₪ 45,864בעלות של  ההסעותלביצוע  משכ"ל,

 להצעתה שהיא הזולה ביותר. 

    

 ניצול מענקי מפעל הפיס למחשוב מוסדות חינוך, באמצעות מכרז של מפעל הפיס   – 48/2017הצעה מס'  .3

, בע"מ נס מטח הועדה ממליצה בפני מ"מ ראש העירייה לאשר המלצת מחלקת המחשוב להתקשרות עם חברת

$ כולל מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר, בכל מקרה 505,559מכרז מפעל הפיס, בעלות של במסגרת 

 מש"ח הסכום שהוקצה ע"י מפעל הפיס. 1.5הניצול בפועל לא יעלה על 

 

 

 נס מטח טלקוד מטריקס

510,025 513,643 505,559 
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 אל   כהן גלית                                                                      רוזה עלל                      

 מנהלת אגף מזכירות ומנהל                                                   גזברית העירייה            

 

 

 ראש העירייה:מ"מ ת והחלט

    

אמצעות ב ,לקולות קוראים אספקה, התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי – 46/2017הצעה מס'  .1

 למשכ"

, באמצעות משכ"ל,  לביצוע העבודה בעלות של נס מטח בע"מ עם חברת התקשרותל מאשר המלצת הועדה

תינתן  1.69%בשיעור של  הנחה נוספת ,6% וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של  כולל מע"מ₪  1,398,356.74

 , בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.בתעודת החיוב

 

 : עוד מובהר כי

 טובת העירייהל וההסכםהמכרז והביטוח + הערבות  בהתאמת מסמכית מותנות ההתקשר. 

 1,398,356.74  העירייה אינה מתחייבת לסכום של ₪. 

 .ההתקשרות הינה בכפוף לקבלת ההרשאה ממשרד החינוך 

 

 , באמצעות משכ"לבעלי צרכים מיוחדיםהסעה עבור פעוטות  – 201774/הצעה מס'  .2

 ₪ 45,864בעלות של  ההסעותלביצוע  , באמצעות משכ"ל,אור בוס עם חברת תהתקשרול מאשר המלצת הועדה

 , בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר. 4.5% כולל מע"מ וכולל עמלת משכ"ל בשיעור של 

 

 ניצול מענקי מפעל הפיס למחשוב מוסדות חינוך, באמצעות מכרז של מפעל הפיס   – 48/2017הצעה מס'  .3

$ כולל 505,559, במסגרת מכרז מפעל הפיס, בעלות של בע"מ נס מטח רות עם חברתלהתקש מאשר המלצת הועדה

מש"ח הסכום שהוקצה ע"י  1.5הניצול בפועל לא יעלה על מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר, בכל מקרה 

 מפעל הפיס.

                                    

 

 

 

 עו"ד מוטי יצחקי                                                                                                       

 מ"מ ראש העירייה                                                                

 רמלה,

 


