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 במזכירות  (2019במרץ  20יג' אדר ב' תשע"ט ) רביעי ביום    התקיימהש ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(מישיבת 

 רמלה.  1בבית העירייה ע"ש זינגר, ויצמן העירייה, 
 

 נוכחים:                                                                   :משתתפים
 מחלקת רווחה -אסתר סלומינסקי                                גזברית העירייה      -רוזה עללאל  

 אגף חינוך ונוער( נהלת יחידת מחשוב )מ -עירית לוטן                             משנה ליועמ"ש   -עו"ד סופי ויטלם 
 מחלקת משק ונכסים תמנהל  -מיכל רוטמן 

 כלכלן אגף ההנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 
 מזכירות העירייה -עו"ד שלי ביטון 

 
  הנדון:

 

 כיתות לימוד 4  -בניית תקרות אקוסטיות בקמפוס השפלה   - 2019/29הצעה מס'  .1

 באמצעות  מ"בע סבו גיל חברת עם התקשרות אישרה 06.06.2018מיום  20/2018-14 מס'  משותפים מכרזים ועדת

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ מיליון 5 של בסכום שיפוצים לעבודות ל"משכ

 כיתות לימוד( 4) עבור  לבניית תקרות אקוסטיות בקמפוס השפלה עבודות , זה הסכם במסגרת לבצע מבקש הנדסה אגף

 .ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ 101,340.49סבו בע"מ ע"ס חברת גיל עם 

 ₪(. 603,426)יתרה  2027602750 -סעיף תקציבי

 ( 1)נספח מס' 
 

 בניית קפטריה בקאנטרי   - 30/2019הצעה מס'  .2

 ל"משכ באמצעות  מ"בע סבו גיל חברת עם התקשרות אישרה  06.06.2018מיום  20/2018-14 משותפים מכרזים ועדת

 . ל"משכ ועמלת מ"מע כולל ₪ מיליון 5 של בסכום שיפוצים לעבודות

ע"ס  מ"בע סבו גיל חברתעם  קפיטריה בקאנטרי לבניית עבודות , זה הסכם במסגרת לבצע מבקש הנדסה אגף

 כולל מע"מ ועמלת משכ"ל. ₪  286,527.40

 ף לאישור הגלת תב"ר(. ) בכפו 2629 -סעיף תקציבי

 ( 2)נספח מס' 
 

  11/2015ו מודיעין רעות באמצעות מכרז משכ"ל הסק -גדלהה-2019/32הצעה מס'  .3

הגדיל את ההתקשרות עם חברת י.אליהו עבור ( נדרש ל15-6560) מספר נוהל  11/2015במסגרת מכרז משכ"ל הס/

 הסעות למעונות שיקומיים. 

, לפעוטות עם עיכוב מחלקת רווחה מבקשת הגדלת ההתקשרות לקו מודיעין לצורך מתן שירותי הסעה, על פי חוק

 התפתחותי משמעותי שהופנו על ידי הערכה מחוזית להשמה במעון יום שיקומי צ'ימס ברעות. 

ליום ועד  26.12.2018לא כולל מע"מ החל מיום ₪  6,300רשת סך הגדלה הנד -ק"מ עבור נסיעה לרעות 5תוספת 

30.08.2019 . 

 1846700843 -מקור תקציבי

 ( 3)נספח מס' 
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 שירות תחזוקה תקשובית למוסדות החינוך  -2019/33הצעה מס'  .4

 חברת מצ"ב מסמכים המאשרים לנו יכולת התקשרות עםבמסגרת שירות תחזוקת מחשוב ותקשורת למוסדות החינוך, 

 .S.P.O.Cלאספקת שרותי תחזוקה שרותי תחזוקה אינטגרטיביים במתכונת  טלקוד באמצעות מכרז משרד החינוך

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

 .90.06.14משרד החינוך 

 במסגרת ההתקשרות החדשה:

הכוללים חומרה  .S.P.O.Cלכל מוסדות החינוך ברמלה יינתנו שרותי תחזוקה אינטגרטיביים במתכונת  .א

 .90.06.14ורת לפי תנאי מכרז משרד החינוך )מחשוב ותקשורת(, תוכנה ותשתיות תקש

רות יפתחו ע"י טכנאי הרשות, לאחר סינון קריאות שווא ולאחר שמיצו יכולתם לפתרון יקריאות הש .ב

 הבעיה ולפרטי ציוד שסיימו את אחריות הספק.

ועד  01.03.2019מיום   כולל מע"מ₪  119,243ע"ס תסתכם בסך של  2019התמורה שתקבל טלקוד לשנת  .ג

 . 31.12.2019ליום 

 . מועדוניות 7גנים,   134בתי ספר,   15הסכם זה נותן מענה עבור: 

 בתי ספר הנוספים, נמצאים תחת שירות טלקוד במסגרת תכנית התקשוב הלאומית( 8)

ות, מבקשת אישורכם ממתין לשירהציוד תקול  והצטברותבשל עיכוב בקבלת אישור משרד הפנים  .ד

 זו.עם טלקוד לשנה  התקשרותל

 

 ) זכיינית משרד החינוך( אגף החינוך והנוער ) יחידת מחשוב( מבקש לאשר התקשרות עם חברת טלקוד

 . 31.12.2019ועד ליום  01.03.2019לתקופה מיום  כולל מע"מ ₪ 119,243בסך 

 עיף תחזוקת ציוד מחשבים.ס  - 1813210000756מקור תקציבי: 

 

 ( 5)נספח מס' 
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 הועדה :  מלצותה

 

 מודכיתות לי 4  -בניית תקרות אקוסטיות בקמפוס השפלה   - 29/2019הצעה מס'  .1
 חברת גיל סבו בע"מ ע"סהועדה מאשרת את המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר התקשרות עם 

 4) עבור  לבניית תקרות אקוסטיות בקמפוס השפלה עבור עבודות לש"ח כולל מע"מ ועמלת משכ" 101,340.49

 כיתות לימוד(. 

  קפיטריה בקאנטרי בניית   - 30/2019הצעה מס'  .2

 חברת גיל סבו בע"מ ע"סהועדה מאשרת את המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר התקשרות עם 

 בניית קפיטריה בקאנטרי. עבור  לש"ח כולל מע"מ ועמלת משכ" 286,527.40

 

 11/2015ס/הקו מודיעין רעות באמצעות מכרז משכ"ל  -הגדלה   - 2019/31הצעה מס'  .3

 אליהו הגדלת ההתקשרות עם חברת י.הועדה מאשרת את המלצת אגף הנדסה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

לא כולל מע"מ החל מיום ₪  6,300ע"ס ק"מ עבור נסיעה לרעות  5תוספת  עבור הסעות למעונות שיקומיים, 

 .30.08.2019ועד ליום  26.12.2018

 

 שירות תחזוקה תקשובית למוסדות החינוך   - 2019/32הצעה מס'  .4

עם הועדה מאשרת המלצת אגף החינוך והנוער ) יחידת המחשוב( וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות 

ועד ליום  01.03.2019כולל מע"מ לתקופה מיום ₪  119,243בסך  ) זכיינית משרד החינוך ( חברת טלקוד

31.12.2019 . 

 

 רונן עזריה                עללאל רוזה   
 מנכ"ל העירייה                                 גזברית העירייה                      

  
 

 :  ראש העיר החלטות 

 

 מודכיתות לי 4  -אקוסטיות בקמפוס השפלה בניית תקרות   - 29/2019הצעה מס'   .1
 עבור עבודות לש"ח כולל מע"מ ועמלת משכ" 101,340.49 חברת גיל סבו בע"מ ע"סקשרות עם מאשר הת

 כיתות לימוד(.  4) עבור  לבניית תקרות אקוסטיות בקמפוס השפלה

  קפיטריה בקאנטרי בניית   - 30/2019הצעה מס'  .2

בניית עבור  לש"ח כולל מע"מ ועמלת משכ" 286,527.40 סבו בע"מ ע"סחברת גיל התקשרות עם  מאשר

 קפיטריה בקאנטרי. 

 

 11/2015ו מודיעין רעות באמצעות מכרז משכ"ל הס/ק -הגדלה   - 2019/31הצעה מס'  .3

ק"מ עבור נסיעה  5תוספת  עבור הסעות למעונות שיקומיים,  אליהו הגדלת ההתקשרות עם חברת י. מאשר 

 .30.08.2019ועד ליום  26.12.2018לא כולל מע"מ החל מיום ₪  6,300ע"ס לרעות 
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 שירות תחזוקה תקשובית למוסדות החינוך   - 2019/32הצעה מס'  .4

כולל מע"מ לתקופה מיום ₪  119,243בסך  ) זכיינית משרד החינוך ( עם חברת טלקודההתקשרות  מאשר

 . 31.12.2019ועד ליום  01.03.2019

 

 

 יכאל וידל מ                                                                                                                 

 אש העירר                                                                                                                  
 רמלה 


