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 (2018פברואר  1) יום , חמישי ט"ז בשבט תשע"ח שהתקיימה למכרזים משותפיםמישיבת הועדה 

 .רמלה  1ויצמן  , רחוב  בניין העירייהבחדר הישיבות ע"ש אפריאט ,ב
 

 :משתתפים
 מנכ"ל העירייה –רונן עזריה 

 גזברית העירייה –ל לארוזה על
 משנה ליועמ"ש  –עו"ד סופי ויטלם  

 מנהל מחלקת משק ונכסים –מיכל רוטמן 
 העירייה לשכת מנכ"ל –שלי ביטון עו"ד 

 

 נוכחים ה"ה:
 כלכלן אגף הנדסה –עוז בן שלוש 

 מזכירות העירייה –חגית משה 
 

  נדון:ה
 2018עד דצמבר  2018ינואר  –הארכת הסכם תחזוקת ציוד תקשוב טלקוד  – 2018/7הצעה מס' . 1

     
 , קיימת אופציה להארכת ההסכם לשנה2016בשנת חברת טלקוד שנחתם עם במסגרת הסכם     

 התקשרות עם חברת טלקוד באמצעות אפשרות מצ"ב מסמכים המאשרים ,נוספת )בפעם השנייה(    

 )מוקד קריאה  .S.P.O.Cלאספקת שרותי תחזוקה אינטגרטיביים במתכונת  מכרז משרד החינוך    

 לכל סוגי התקלות( הכוללים חומרה )מחשוב ותקשורת(, תוכנה ותשתיות תקשורת לפי תנאי  יחיד    

 )מלבד ביה"ס האורתודוקסי עם יכולת לתחזוקה עצמית(. 90/06.14משרד החינוך  מכרז 

 בשניםותי האחזקה שניתנים במוסדות החינוך ומוכיח את עצמו הסכם שירות זה משדרג את שר    

 האחרונות.    

 :השירותים הבאים ויינתנ ההתקשרותבמסגרת 

  .S.P.O.Cלכל מוסדות החינוך ברמלה יינתנו שרותי תחזוקה אינטגרטיביים במתכונת  .1
 הכוללים חומרה )מחשוב ותקשורת(, תוכנה ותשתיות תקשורת לפי תנאי מכרז משרד     
 .90.06.14החינוך     

 קריאות שווא ולאחר שמיצו יכולתם    קריאות השרות יפתחו ע"י טכנאי הרשות, לאחר סינון .2
 לפתרון הבעיה ולפרטי ציוד שסיימו את אחריות הספק.    

 :עלות ההתקשרות
 אש"ח כולל מע"מ. 226עלות ההתקשרות  ע"ס   – 2018ועד דצמבר  2018ינואר טלקוד 

 טלקוד לשנתחברת  עםהמחשוב מבקש לאשר הארכת ההתקשרות  תאגף חינוך ונוער יחיד
 אש"ח כולל מע"מ. 226ההתקשרות  ע"ס   עלות 2018

 השרות לתשתיות של ציוד הנמצא במסגרת האחריות יינתן ע"י חברת טלקוד כהנחה נוספת * 
 לשרות.   

 . ₪  28,960 – 1813210750, ₪  197,040 – 1813210756 –מקור תקציבי 
 

 ( 1)נספח מס' 
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 רך משכ"לד -ספקה והצבה של מבנה שירותים יביל במתחם השוקא - 8/2018הצעה מס' . 2
 18/2017מי/כרז מ     
  מבנה של והצבה אספקה 18/2017/מי' מס מכרז במסגרת וכלכלה למשק לחברה פנה הנדסה אגף    

 השוק. במתחם יביל שירותים    

  (:8.5%הצעות מחיר כמפורט להלן )כולל מע"מ ועמלת משכ"ל  3התקבלו 

 ₪. 75,287. ישראמרין בניה מודולרית בע"מ 1

 ₪. 82,715. אחים סלטי הנדסה בע"מ 2

 ₪. 88,099. הארגז תעשיות בע"מ 3

 מ"מודולרית בע בניה ישראמרין חברת שלביותר  הזולה ההצעה את לאשר ממליץ הנדסה אגף

 .8.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  75,287ע"ס  ל"משכבאמצעות 

  2026062753 -סעיף תקציבי

 ( 2)נספח מס' 

 

 

 :המלצות  הועדה

 2018עד דצמבר  2018ינואר  –הארכת הסכם תחזוקת ציוד תקשוב טלקוד  – 7/2018הצעה מס' . 1
 וממליצה בפני ראש העיר לאשר  (המחשוב תיחיד)אגף חינוך ונוער הועדה מאשרת המלצת     
 אש"ח כולל מע"מ. 226עלות ההתקשרות  ע"ס   – 2018טלקוד לשנת הארכת ההתקשרות עם     
 
 

 רך משכ"לד -רותים יביל במתחם השוקוהצבה של מבנה שיאספקה  - 8/2018הצעה מס' . 2
 18/2017כרז מי/מ    

 חברתלאשר ההתקשרות עם העיר  וממליצה בפני ראש הנדסה אגףהועדה מאשרת המלצת 
כולל מע"מ ועמלת משכ"ל ₪  75,287ע"ס ל "משכ באמצעות  מ"מודולרית בע בניה ישראמרין

8.5%. 
 

    זריה ערונן             ל                                                      לארוזה על           
 יהיהעיר  מנכ"ל                                                         גזברית העירייה         
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 :החלטות ראש העיר

 
 2018עד דצמבר  2018ינואר  –הארכת הסכם תחזוקת ציוד תקשוב טלקוד  – 7/2018הצעה מס' . 1

 אש"ח 226עלות ההתקשרות  ע"ס   – 2018טלקוד לשנת חברת הארכת ההתקשרות עם מאשר     
 כולל מע"מ.    
 
 

 רך משכ"לד -ספקה והצבה של מבנה שירותים יביל במתחם השוקא - 8/2018הצעה מס' . 2
 18/2017כרז מי/מ    

₪  75,287ע"ס  ל"משכבאמצעות  מ"מודולרית בע בניה ישראמרין חברתההתקשרות עם מאשר 
 .8.5%כולל מע"מ ועמלת משכ"ל 

 

 
 

 

 מיכאל וידל                 
     ראש העיר                                    
 רמלה,


