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 בחדר הישיבות ( 2018 ביולי 03) כ' תמוז תשע"ח , שלישי ביום למכרזים משותפיםישיבת הועדה 

 רמלה . 1ע"ש אפריאט , רחוב  ויצמן 
     נוכחים:                                                                     משתתפים:
 כלן אגף הנדסה   כל  -עוז בן שלוש                                            העירייה מנכ"ל  -רונן עזריה 

 מנהלת מח' בתי ספר  -כרמליירון ל                                      גזברית העירייה   -אל רוזה לעל
 משנה ליועמ"ש  -סופי ויטלם עו"ד 

 מנהלת מחלקת משק ונכסים   - מיכל רוטמן 
 מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון 

 
 הנדון:

 
 "צומחים יחד" -תכנית תגבור קיץ  - 2018/16הצעה מס' .1

 אשר   של משרד הפריפריה "צומחים יחד"כנית תאגף החינוך והנוער מפעיל במהלך השנה את   
 מצ'ינג. אלף ש"ח ללא  860של  במימון מלא בסכום חונך את התכנית  
  . כסף מול המסגרות ) עלות העסקת העובדים ישירות מול המשרד( בשווה נהצריכת השירותים הי  
 להסב את התקציב  לפנים משורת הדין, המשרד אישר שלא נוצלה ₪אלף  60ע"ס נותרה יתרה מאחר ו  

  לתוכנית  ינג'מצמתן מורים/מתרגלים. האישור הותנה בלמערך תגבורים לבגרויות ומעברים ע"י     
  נדרשנו לתת מצ'ינג גויסו מורים ולא חונכים ולכן המצ'ינג ועלות העסקה הכוללתכלומר,  שנבנתה    
 ישירות לקרן ע"י המשרד לפריפריה באמצעות קרן  ויועבר₪  60,000כאשר ₪  110,000הסתכמו לסך     
 כולל מע"מ כפי שיפורט (. ₪   50,000) מבוקש מהועדה לאשר  חרות שמפעילה את מכלול התוכנית    
 מית, הרב תחומי שש שנתי ואיתןא שעות תגבור לימודי לארבעה בתי הספר:  1000 התכנית כוללת    
 . בתי הספרמורים של  23לטובת הנושא גויסו   
   כניות תגבור ומעברי תמאחר ולקרן ניסיון בהפעלת  הפניה להעסקת המורים נעשתה לקרן רמלה   
 (. חלק מהמורים כבר עובדים או עבדו בקרן רמלה) יודגש כי  קיץ  
 ע"ס  קרן רמלהעם  ההתקשרותלאשר  ) מח' בתי הספר( מבקש אגף חינוך ונוער,  לאור האמר לעיל  
 כולל  מע"מ. ₪   50,000  
 1815500752 -מקור תקציבי  

 ( 1)נספח מס' 
 
 
 

 עדכון החלטה -ירח תשתיות ברחבי העעבודות פיתו - 62/2018הצעה מס'  .2

 לביצוע  רת א. מדז'רחבאישרה התקשרות עם   29.1.18מיום  4/2018-14 מס'  וועדת מכרזים משותפים

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל.₪  5,679,487ע"ס עבודות פיתוח תשתיות ברחבי העיר 

 

 

 :7,15,21 סעיפים למעט בוועדה שאושרו הפרויקטים רשימת להלן
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 כולל מע"מ ותקורה   פרויקטשם  

  154,750                   בן תעלההסדרת א -רחוב הגלעד  1

  1,146,836                הנגשת צמתים בעיר 2

  291,119                   אשכולעבודות סלילה רחוב לוי  3

  85,765                     ןויצמ-עבודות סלילה רחוב הרצל  4

 504,845 קרצוף וריבוד ברחוב סמילנסקי 5

  458,755                   סלילת חניון ברחוב משה רבינו 6

  968,847                   סלילת חניון משאיות בית עלמין 7

  243,014                   הסדרת חניה ציבורית חיים אשר 8

  94,731                     ביצוע פסי האטה ברחבי העיר 9

  135,344                   סלילת חנייה רחוב הגלעד 10

  70,171                     הסדרת מדרכה וסלילה בחניון הרכבת 11

  31,326                     עדונית ניצניםהשלמת סלילה ומדרכה במו 12

  96,389                     סלילת חניון בד"ר סאלק 13

  75,183                     אופק-הסדרת דרך גישה  14

 33,833 הסדרת ניקוז גואריש 15

  321,296                   הסדרת כביש גישה בית ספר אלהודה 16

  75,183                     משה הס סלילה ברחוב 17

  75,183                     סלילה רחוב מוהליבר 18

  18,796                     27הסדרת ריצוף מדרכה בר אילן  19

  231,815                   חניון שמחה הולצברג 20

 21,302 102ריצוף מדרכה ברחוב הרצל  21

  438,570                   יצוף אבנים משתלבותר -עמוס לרחוב ביאליק הסדרת חיבור רחוב 22

  62,653                     הקצב לשצ"פ גיבורי ישראל  23

  62,653                     הקצב לשצ"פ אברהם הילל

 

כולל מע"מ ועמלת ₪  504,502"ס אגף הנדסה מבקש לבצע המשך עבודות של פסי האטה ברחבי העיר ע
קרצוף וריבוד "  5( וזאת במקום סעיף 9ש"ח עלות פסי האטה בסעיף  94,731משכ"ל )לאחר קיזוז של 

 .החוזה מהיקף תקציבית חריגה שאין כך₪.  504,845" ע"ס ברחוב סמילנסקי

 .2026572750, 1742000750  -סעיף תקציבי

 ( 2)נספח מס' 
 לביצוע עבודות גינון מכרז   - 2018/63הצעה מס' . 3
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 ה להתקשר עם קבלני גינון. קבלני הגינון נבחרו במסגרת מכרזהגינון פנתה לקרן רמלה בבקשמחלקת    

 כדלקמן :  1/18פומבי מס' 

 כולל מע"מ וכולל תקורת הקרן.₪  165,883ע"ס נופים אחזקות ופיתוח  .א

 כולל מע"מ וכולל תקורת הקרן.₪  158,300פיתוח בגן בע"מ ע"ס  .ב

     ל קבלן(. כ -דונם 250יצוין כי שטחי הגינון בעיר חולקו בין שני הקבלנים ) 

 מחלקת הגינון מבקשת לאשר ההתקשרות עם נופים אחזקות ופיתוח בע"מ ופיתוח בגן בע"מ.

 746750  -סעיף תקציבי   

 ( 3)נספח מס'  

 

  0172-17, מכרז חשכ"ל רכישת סורקים למחלקות ומוסדות העירייה - 2018/64הצעה מס' . 4

 לרכוש סורקים ע"פ דרישת המחלקות .נדרש לעיריית רמלה   
 בין  המכרז בתוקף ,  16.4.0.6 לבצע הרכישה באמצעות מכרז חשכ"ל מחלקת רכש ממליצה   

 .10.6.2018-30.11.2018התאריכים:    
 אוליטק שבא, ואלפא מסופים למכרז שני ספקים:    
     

 טבלת פריטים במכרז:  להלן 

 
# 

 הפריט

 סורק בינוני 

 Avision ADמדגם 

260 

 סורק אישי

AV 176 U 

  סורק גדול

Panasonic kv-

s2087 

 A3סורק 

KVS5046H 

Panasonic 

 סורק 1

 

 

 

 

 

 A4 A4 A4 A3 גודל דף 2

 סריקות 150,000עבור  ערכת ציוד מתכלה  3
  50,000עבור 

 סריקות

 250,000עבור 

 סריקות

 סריקות 350,000עבור 

 1 1   כרטיס רשת 4

 1 1 1 1 ספר הפעלה 5

6 
 USB-2 ,CDכבל מתח, כבל 

 עם הדרייברים והתוכנות
1 1 1 1 

 ocr    1תוכנת סריקה  7
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תיאור 
המוצר/השירותים 

 המבוקשים
 מקט/דגם סורק

 עלות
 ללא מע"מ()₪ 

 סורק בינוני

Avision AD 260 1,126 ₪ 

 ₪ KIT AD260-17 120מק"ט  (3)150,000 ( כמות סריקות לערכה 2ערכת ציוד מתכלה )

 ₪ 56 (1תוספת שנות אחריות )

 סורק אישי

Avision AV 176 U 336  ₪ 

 ₪  KIT AV176U-17 13מק"ט  (3) 50,000 ( כמות סריקות לערכה2ערכת ציוד מתכלה )

 ₪  17 (1תוספת שנות אחריות )

גדול  סורק מסמכים
 לא כולל כרטיס רשת

Panasonic kv-s2087 8,650  ₪ 

 ₪  Panasonic kv-s2087 196כרטיס רשת לסורק 

 
המכרז בתוקף בין התאריכים:  , 16.4.0.6 לבצע הרכישה באמצעות מכרז חשכ"ל מחלקת רכש ממליצה 
10.6.2018-30.11.2018. 

 .אוליטק שבא, ואלפא מסופים למכרז שני ספקים: 
. חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה עפ"י הזמנות, תברי"ם להצטיידות -תקציבימקור    

 ( 4)נספח מס' 

 

 רכישה והתקנת טלוויזיות על פי דרישת המחלקות - 2018/56הצעה מס' . 5

 . תטלוויזיוצורך בהתאם ל לרכוש ת דרשנ מחלקת רכשבמסגרת הצטיידות למבני חינוך וציבור    
 רכישת  16.4.02ממליצה לבצע הרכישה באמצעות מכרז משותף חשכ"ל מכרז מס' מחלקת רכש    
 . 25.5.2018-1.12.2019בין התאריכים המכרז בתוקף  ת,טלוויזיו   
  .יניר מערכות בע"מו, גטר גרופ בע"מ ספקים: 2 יש  למכרז   
 

 בערכת הטלוויזיות יסופקו הפריטים הבאים: 
 

 מתח כבל + טלוויזיה 1

 מתקן תלייה )ככל והוזמן על ידי המשרד( 2

3 

 HDממיר דיגיטאלי עידן + באיכות 

 ( טלוויזיותE3,E4,E5+ יכללו ממיר דיגיטאלי עידן ) מובנה. 

  טלוווזיהE6  + חיצוניתסופק עם ממיר עידן. 

4  אנטנה חיצונית המאפשרת קליטת ערוצי טלוויזיה 
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 דגמי טלוויזיות בחלוקה לספקים זוכים: 

 
 יצרן ספק זוכה

גודל מסך 

 )אינטשים(
 דגם

מחיר בשקלים 

חדשים )לא כולל 

 מע"מ(

 

 הערות

E1 
גטר גרופ 

 ₪  innova 32 MC324M 434.48 בע"מ
בערכת האביזרים יסופק 

 VGA TO RGBמתאם 

E3 
גטר גרופ 

 ₪ Innova 40 MC401T2 717.75 בע"מ
לעניין ההצמדה לשער הדולר 

 6.3ראה סעיף 

E4 
מערכות יניר 

  ₪ fujicom 50 FJ50D2 1,009 בע"מ

E5 
גטר גרופ 

  ₪ Innova 55 GL555 1,277.57 בע"מ

E6 
יניר מערכות 

  ₪ fujicom 75 FJ75ST2 6,230 בע"מ

 
 

 שנים: 5 -מעבר ל  -הרחבת אחריות לטלוויזיות 

 

 
 בסיסיתמחירי מתקני תלייה לטלוויזיות והתקנה 

 

 שנים חברת יניר בע"מ 5 -הרחבת אחריות לטלוויזיות מעבר ל 
מחיר ליחידה 

 מע"מ()לא כולל 

 ₪ FJ50D2 53.05  שנות אחריות( לטלוויזיה מדגם  2 -שנת אחריות נוספת )לא יותר מ 

 ₪ FJ75ST2 570.5 טלוויזיה מדגם שנות אחריות( ל 2 -שנת אחריות נוספת )לא יותר מ 

 שנים חברת גטר בע"מ 5 -הרחבת אחריות לטלוויזיות מעבר ל 
מחיר ליחידה 

 )לא כולל מע"מ(

 ₪  MC324M  23.24 שנות אחריות( לטלוויזיה מדגם 2 -נוספת )לא יותר מ  שנת אחריות

 ₪ MC401T2 38 שנות אחריות( לטלוויזיה מדגם  2 -שנת אחריות נוספת )לא יותר מ 

 ₪ GL555 68 טלוויזיה מדגם שנות אחריות( ל 2 -שנת אחריות נוספת )לא יותר מ 

 הפריט #
מחיר לפריט )שקלים חדשים, 

 לא כולל מע"מ(

1 
, 60בגדלים עד " LEDמתקן תלייה צמוד קיר לטלוויזיה מסוג 

 עם אפשרות הטיה )מותאם לטלוויזיה המסופקת(.
128  ₪ 

2 
, עם 50בגדלים עד " LEDזרוע אחיזה לטלוויזיה מסוג 

 אפשרות הטיה וסבסוב.
256  ₪ 

3 
, עם 60בגדלים עד " LEDזרוע אחיזה לטלוויזיה מסוג 

 אפשרות הטיה וסבסוב.
342  ₪ 

4 
עם  75בגדלים עד " LEDזרוע אחיזה לטלוויזיה מסוג 

 .אפשרות הטיה וסבסוב
513  ₪ 

5 

התקנה בסיסית )על ידי מתקין מורשה בלבד( באתר הלקוח 
 תכלול: - LEDלטלוויזיה אחת מסוג 

 התקנת מתקן תלייה/זרוע אחיזה על הקיר.  .1
 התקנת הטלוויזיה על גבי הזרוע. .2
 הפעלת הטלוויזיה, כיוונים נדרשים והדרכת המזמין. .3
 הפעלת הממיר עידן +. .4

214  ₪ 
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. זמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייהה "פעכלים ומכשירים,  -מקור  תקציבי  

 ( 5)נספח מס' 

 
 

 6. הצעה מס' 66/2018- רכישת מסכי מחשב במסגרת מכרז חשכ"ל  16.2.0.10

 .למשרדי ומוסדות העירייה נדרש לרכוש מסכי מחשב    

 , המכרזלרכישת מסכי מחשב  16.2.0.10ממליצה לבצע הרכישה באמצעות מכרז חשכ"ל מחלקת רכש     

 . 4.6.2018-3.6.2019בין התאריכים המכרז בתוקף     
  הזוכים וסוגי המסכים על פי ההצעה הזולה פירוט  למכרז מספר ספקים שהוכרזו כזוכים , להלן     

 לפריט:    

 , חיון מחשבים בע"מ, מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, הראל טכנולוגיות מידע בע"מ    

 .תים נטקום בע"מו גרופ בע"מגטר     

 
מס' 

 תצורה
 מס' הסכם במרכב"ה שם הספק  תיאור

 4400000412 הראל טכנולוגיות מידע בע"מ " מתקדם19מסך  1.1

 4400000413 הראל טכנולוגיות מידע בע"מ " בסיסי22מסך  1.2

 4400000414 הראל טכנולוגיות מידע בע"מ " מתקדם22מסך  1.3

 4400000415 מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ " מתקדם24מסך  1.4

1.5 
" מתקדם עם 22מסך 

 4400000416 חיון מחשבים בע"מ 16:10יחס 

1.6 
" מתקדם עם 24מסך 

 4400000417 מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ 16:10יחס 

1.8 
" מתקדם נשכב 24מסך 

 4400000418 גטר גרופ בע"מ לאחור

 4400000419 תים נטקום בע"מ 24מסך מגע  1.9

 

 

ממיר כבלים /PCחיבור הטלוויזיה למקור שידור זמני ) .5
 לצורך בדיקת תקינות המסך(.

6 
להוציא את תיקון באתר הלקוח במקרים שבהם לא ניתן 

 הטלוויזיה לתיקון במעבדה חיצונית.
214 ₪ 

7 

ך ורק מחברת יניר בע"מ. אניתן לרכוש  -שלט לטלוויזיה 

במידה והמשרד מעוניין ברכישת שלט, יש לתאם מול חברת 

 יניר את דגם הטלוויזיה על מנת שתבוצע התאמה.

99  ₪ 
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 מחיר דגם שם היצרן שם הספק תיאור תצורה

מחיר תוספת שנת 

-4אחריות )לשנים 

5)]1[ 

הראל טכנולוגיות  " מתקדם19מסך  1.1

 מידע בע"מ
PHILIPS 19P4QYEB 113.08$ 0.57$ 

הראל טכנולוגיות  " בסיסי22מסך  1.2

 מידע בע"מ
PHILIPS 223V5LHSB 87.95$ 0.44$ 

הראל טכנולוגיות  " מתקדם22מסך  1.3

 מידע בע"מ
PHILIPS 223S7EHMB 106.41$ 0.43$ 

 " מתקדם24מסך  1.4
מטריקס אי.טי 

אינטגרציה ותשתיות 

 בע"מ

LG 24BK550Y-B 110.90$ 1.11$ 

1.5 
" מתקדם עם 22מסך 

 כלול במחיר המסך SAMSUNG S22E450DW 117.08$ חיון מחשבים בע"מ 16:10יחס 

1.6 
" מתקדם עם 24מסך 

 16:10יחס 

מטריקס אי.טי 

אינטגרציה ותשתיות 

 בע"מ

LG 
24BK55WY-

B 
149.97$ 1.50$ 

1.8 
" מתקדם נשכב 24מסך 

 BENQ GW2480 137.92$ 5.52$ גטר גרופ בע"מ לאחור

 DELL P2418HT 255.30$ 12.77$ תים נטקום בע"מ "24מסך מגע  1.9

 

 הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה ע"פ  ,תבר"ים הצטיידות  -תקציבמקור 
 

( 6)נספח מס'   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 



  עיריית רמלה
                                                                                             העירייה                                                                                                       מזכירות  

                                       

 14-8201/25פרוטוקול מכרזים משותפים מס' 

9 
 

 המלצות הועדה:
 

 "צומחים יחד" -כנית תגבור קיץת - 2018/16הצעה מס' .1
 וממליצה בפני ראש העיר לאשר ) מחלקת בתי ספר( הועדה מאשרת המלצת אגף חינוך ונוער    
 כולל מע"מ.  ₪אלף  50ע"ס  קרן רמלהעם ההתקשרות    

 
 עדכון החלטה -ירעבודות פיתוח תשתיות ברחבי הע - 62/2018הצעה מס'  .2

 ע המשך עבודות וצילבהועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר עדכון       
   94,731כולל מע"מ ועמלת משכ"ל )לאחר קיזוז של ₪  504,502"ס של פסי האטה ברחבי העיר ע      
 " קרצוף וריבוד ברחוב סמילנסקי"  5( וזאת במקום סעיף 9ש"ח עלות פסי האטה בסעיף       
 .החוזה מהיקף תקציבית חריגה שאין כך₪.  504,845ע"ס       
 
 מכרז לביצוע עבודות גינון   - 2018/36הצעה מס' . 3

 עם קרן רמלה   המלצת מחלקת הגינון וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרותהועדה מאשרת     
  ולל כולל מע"מ וכ₪  165,883נופים אחזקות ופיתוח ע"ס  עבור מכרז גינון. הקבלנים אשר זכו במכרז:    
 כולל מע"מ וכולל תקורת הקרן.₪  158,300פיתוח בגן בע"מ ע"ס תקורת הקרן ו    
 

  0172-17, מכרז חשכ"ל רכישת סורקים למחלקות ומוסדות העירייה  - 2018/46הצעה מס' . 4
 באמצעות רכישת סורקים הועדה מאשרת המלצת מחלקת רכש וממליצה בפני ראש העיר לאשר      
  . הספקים אשר זכו 10.6.2018-30.11.2018בין התאריכים  המכרז בתוקף, 16.4.0.6 חשכ"ל מכרז      
  .אלפא מסופיםאוליטק שבא,  במכרז:      

 

 רכישה והתקנת טלוויזיות על פי דרישת המחלקות -2018/56הצעה מס' . 5
  רכישת והתקנת טלוויזיותלבצע בפני ראש העיר  ממליצה מחלקת רכש הועדה מאשרת המלצת     

     . 25.5.18-1.12.2019בין התאריכים המכרז בתוקף  ,16.4.02משותף חשכ"ל מכרז מס' באמצעות מכרז     
 גטר גרופ בע"מ ויניר מערכות בע"מ.  ספקים: 2למכרז      

 
 6. הצעה מס' 66/2018 - רכישת מסכי מחשב במסגרת מכרז חשכ"ל  16.2.0.10

באמצעות  רכישת מסכי מחשבלבצע בפני ראש העיר  ממליצה מחלקת רכש הועדה מאשרת המלצת 
 . 4.6.2018-3.6.2019בין התאריכים  המכרז בתוקף,  16.2.0.10מכרז חשכ"ל 

 הראל טכנולוגיות מידע  ההתקשרות תיעשה בהתאם למחיר הזול ביותר לפריט עם הספקים הבאים:     
 תים  ,גטר גרופ בע"מ ,חיון מחשבים בע"מ, מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, בע"מ    
 .נטקום בע"מ    
     
 

 
ונן עזריהר                               ל רוזה                                    לאעל                 

ל העירייה מנכ"                                           גזברית העירייה                                
 

 

 

 

 

 
   החלטות ראש העיר:         
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 " צומחים יחד"  -תכנית תגבור קיץ- 2018/16הצעה מס' .1

 כולל מע"מ.  ₪אלף  50ע"ס  קרן רמלהעם ההתקשרות מאשר    

 

 עדכון החלטה -ירעבודות פיתוח תשתיות ברחבי הע - 62/2018הצעה מס'  .2
 כולל מע"מ ועמלת ₪  504,502"ס ע המשך עבודות של פסי האטה ברחבי העיר עוצילבעדכון מאשר       
 קרצוף"  5( וזאת במקום סעיף 9ש"ח עלות פסי האטה בסעיף  94,731משכ"ל )לאחר קיזוז של       
 .החוזה מהיקף תקציבית חריגה שאין כך₪.  504,845ע"ס  "וריבוד ברחוב סמילנסקי      
 
 מכרז לביצוע עבודות גינון   - 2018/36הצעה מס' . 3
  נופים אחזקות ופיתוח  קרן רמלה  עבור מכרז גינון. הקבלנים אשר זכו במכרז:עם ההתקשרות מאשר    

  כולל מע"מ וכולל ₪  158,300פיתוח בגן בע"מ ע"ס תקורת הקרן וכולל מע"מ וכולל ₪  165,883ע"ס    
 תקורת הקרן.   
 
  0172-17, מכרז חשכ"ל רכישת סורקים למחלקות ומוסדות העירייה  - 2018/46הצעה מס' . 4

 בין התאריכים  קףהמכרז בתו, 16.4.0.6 חשכ"ל  באמצעות מכרז מאשר רכישת סורקים    
  .אלפא מסופיםאוליטק שבא,   . הספקים אשר זכו במכרז:10.6.2018-30.11.2018     

 

 רכישה והתקנת טלוויזיות על פי דרישת המחלקות -2018/56הצעה מס' . 5
 המכרז בתוקף  ,16.4.02משותף חשכ"ל מכרז מס' באמצעות מכרז  והתקנת טלוויזיותת רכישמאשר     
 גטר גרופ בע"מ ויניר מערכות בע"מ.  ספקים: 2מכרז ל  . 25.5.18-1.12.2019בין התאריכים     

 
 6. הצעה מס' 66/2018 - רכישת מסכי מחשב במסגרת מכרז חשכ"ל  16.2.0.10

בין התאריכים  המכרז בתוקף,  16.2.0.10באמצעות מכרז חשכ"ל  מאשר רכישת מסכי מחשב
.  ההתקשרות תיעשה בהתאם למחיר הזול ביותר לפריט עם הספקים הבאים:  4.6.2018-3.6.2019

 ,חיון מחשבים בע"מ, מטריקס אי.טי אינטגרציה ותשתיות בע"מ, הראל טכנולוגיות מידע בע"מ
 .תים נטקום בע"מ ,גטר גרופ בע"מ

     
 

                  
מיכאל וידל                                                      

    ראש העיר
 רמלה


