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  (,2019 דצמבר 31) תש"ף  טבת 'ג שלישי יום התקיימהש ועדת רכש ובלאי ) מכרזים משותפים(שיבת מי
  רמלה.  1ע"ש זינגר ז"ל, ויצמן  ז"ל, בבית העירייהאפריאט שמואל ע"ש   בחדר הישיבות

 
 נוכחים:                                                                 משתתפים:

                                           כזת מחשוב מוסדות חינוךר -ירית לוטן ע                                גזברית העירייה   -  רוזה עללאל              
                            יועמ"ש משנה ל  -  סופי ויטלםעו"ד 

 מנהלת מח' משק ונכסים  - מיכל רוטמן 
 כלכלן אגף ההנדסה  -רו"ח עוז בן שלוש 

  מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון 
 

 הנדון:
 

 לקודט -הארכת שירות תחזוקה תקשובית למוסדות החינוך  - 2019/718הצעה מס'  .1
התקשרות עם אפשרות  אגף החינוך למוסדות החינוך, מצ"ב מסמכים המאשרים לבמסגרת שירות תחזוקת מחשוב ותקשורת 

)מוקד קריאה  .S.P.O.Cחברת טלקוד באמצעות מכרז משרד החינוך לאספקת שירותי תחזוקה אינטגרטיביים במתכונת 

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

90.06.14. 

 : מפרט ההתקשרותלהלן 

, הכוללים חומרה )מחשוב .S.P.O.Cלכל מוסדות החינוך ברמלה יינתנו שירותי תחזוקה אינטגרטיביים במתכונת  .א

 .בנספח א'ובהרחבה כמפורט  90.06.14ה ותשתיות תקשורת לפי תנאי מכרז משרד החינוך ותקשורת(, תוכנ

 השירות יינתן לכל ציוד התקשוב במוסדות החינוך, ללא ציוד הנמצא במסגרת אחריות. .ב

 הסכם זה נותן מענה עבור כלל מוסדות החינוך ברשות: בתי ספר, גנים, מועדוניות, מועדוני נוער, אולפנים. .ג

השירות יפתחו ע"י טכנאי הרשות, לאחר סינון קריאות שווא ולאחר שמיצו יכולתם לפתרון הבעיה ולפרטי קריאות  .ד

 ציוד שסיימו את אחריות הספק.

. כולל מע"מ₪  150,000ע"ס  ) זכיינית משרד החינוך (  טלקוד חברת עם   אגף החינוך והנוער מבקש לאשר ההתקשרות

 . 31.12.2020ועד ליום  01.01.2020ההתקשרות תהא מיום 

  לרבות ערבויות וביטוחים.  להתאים את הסכם משרד החינוך לעירייהיש 

 

 1813210000756  -מקור תקציבי

 (1)נספח מס'                                                                                

 

 קני משחקעבור התקנת מת 1,500,000הסכם מסגרת ע"ס  - 188/2019הצעה מס'  .2
אגף הנדסה פנה למשכ"ל על מנת לבצע , כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  1,500,000הסכם מסגרת ע"ס ב לשם בחינת התקשרות

מתקני  , גנית פארק בע"מ, איכות המשחק )ס.ק( בע"מקטגוריה א' ( :  2) פרק  19/2018זכייני מכרז מש/ 5התמחרות בין 
 . אלו את ניצן בע"מ , א.ד מתקני משחק בע"מ , פסגות בע"מ 

 
 )  אחוזי הנחה ( :  להלן הצעות המחיר שהתקבלו

 34.77% - איכות המשחק )ס.ק( בע"מ .1
 34.28% -גנית פארק בע"מ .2
 33.33% -מתקני פסגות בע"מ .3
 0% -א.ד מתקני משחק בע"מ .4
 0% -אלו את ניצן בע"מ .5
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בחוזה ) זכיינית משכ"ל (  חברת איכות המשחק )ס.ק( בע"מ  שלההצעה הזולה ביותר   ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר 
 לפי שיעור הנחה , כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  1,500,000עד (  קטגוריה א' 2פרק , 19/2018מש/מכרז )  מסגרת

 .  34.77%של         
 

 מאושרות וחתומות ע"י גזברית העירייה. לפי הזמנות עבודה  - תקציבי מקור       
 
 

 (2)נספח מס'                                                                                

 
 המלצות הועדה :    
 

) זכיינית משרד  טלקוד  עם חברת הארכת שירות תחזוקה תקשובית למוסדות החינוך  - 2019/718הצעה מס'  .1
 החינוך(

ובאישור סם קפלן מנהל אגף תשתיות במשרד החינוך  90/06.14למכרז משרד החינוך שמספרו לאחר עיון בבקשה ובנספח א' 
הועדה מאשרת המלצת אגף החינוך והנוער ומליצה בפני ראש העיר  ,2020נשוא הבקשה הוארך עד דצמבר כרז המאשר כי המ

. ההתקשרות תהא מיום כולל מע"מ₪  150,000ע"ס  ) זכיינית משרד החינוך ( טלקוד עם חברת לאשר ההתקשרות עם  
 . 31.12.2020ועד ליום  01.01.2020

 

 עבור התקנת מתקני משחק 1,500,000הסכם מסגרת ע"ס  - 8/201918הצעה מס'  .2

הועדה מאשרת המלצת אגף ההנדסה  וממליצה בפני ראש  , קבלת הסבר מנציג אגף ההנדסה,לאחר עיון בבקשה ובנספחים

פרק  ,19/2018מש/) מכרז   בחוזה מסגרת) זכיינית משכ"ל (  חברת איכות המשחק )ס.ק( בע"מלאשר ההתקשרות עם העיר 

 .  34.77%של   לפי שיעור הנחה, כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  1,500,000עד (  קטגוריה א' 2

 
 ונן עזריה ר                                             ה עללאל    רוז                                  

  נכ"ל העירייה מ                                        גזברית  העירייה                                              
 

 
 

 החלטות ראש העיר  :      
 

עם חברת טלקוד ) זכיינית משרד הארכת שירות תחזוקה תקשובית למוסדות החינוך  - 2019/718הצעה מס'  .1
 החינוך(

. כולל מע"מ₪  150,000ע"ס  ) זכיינית משרד החינוך (  טלקודחברת    ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר
 . 31.12.2020ועד ליום  01.01.2020ההתקשרות תהא מיום 

 

 עבור התקנת מתקני משחק 1,500,000הסכם מסגרת ע"ס  - 8/201918הצעה מס'  .2

) מכרז   בחוזה מסגרת) זכיינית משכ"ל (  חברת איכות המשחק )ס.ק( בע"מ מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 . 34.77%של   לפי שיעור הנחה, כולל מע"מ ועמלת משכ"ל₪  1,500,000עד (  קטגוריה א' 2פרק  ,19/2018מש/

 
 
 

 יכאל וידל מ                                                                                                                
 אש העירר                                                                                                                 

 רמלה 


