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 15-2021/3מס'  רוטוקול ועדת מכרזיםפ
 

בחדר ישיבות ע"ש אפריאט  - ( 2021 אפרילב 18תשפ"א  ) אייר' ו ראשון ביום  שהתקיימה  ועדת מכרזיםמישיבת 
 , רמלה1ויצמן 

 
 משתתפים:  :נוכחים

    מ"מ יו"ר הועדה -הרב מיכאל דרעי 
  סגן רה"ע -מאור אשש  
 חבר מועצה   -שלומי פנטה 

 חבר מועצה  -יאיר דידי 
 חבר מועצה       -הרב מיכאל דרעי 

  
 
   
 

 חסרים: 
 יו"ר הועדה  -עו"ד ראיס אבו סייף 

 סגן רה"ע   -אברהם אילוז 
 חבר מועצה   -הראל שוהם

 

 העירייהמנכ"ל  -נן עזריה רו 
 גזברית העירייה   -זה עללאל רו 
 יועמ"ש -עו"ד דורון דבורי   
 יועמ"ש ס.   - שרון בן יקר עו"ד  
 מח' משפטית -עו"ד שיר בסאד  
 נציגת האגף לשירותים חברתיים  -מירב אורנשטיין  
 כלכלן  אגף הנדסה -עוז בן שלוש  
 GISמנהל מח' תכנון  -עוז כפרי  
 ס.מנהלת מח' הכנסות  -עו"ד זוהר ברבר  
 מנהלת מח' רכש   -מיכל רוטמן  
 אגף מזכירות ומנהל העירייה  תס. מנהל  -ו"ד שלי ביטון ע 

 

 15:44 הועדה התחילה בשעה
                                                   

 
 -הערה 

 
 מאחר ונבצר מיו"ר הועדה, עו"ד ראיס אבו סייף להגיע לוועדה, הוסכם עמו בשיחה טלפונית כי  ימונה מ"מ 

 הרב מיכאל דרעי.    -לוועדה הנוכחית
 מ"מ יו"ר הועדה. למינויו של  הרב מיכאל דרעי כ פה אחד הועדה נתנו הסכמתם חברי 

 
 

 הנדון:
 
    
 במסגרת התקשרות עם ספק יחיד "אשל ירושלים בית תבשיל לזקנים וגלמודים"  התקשרות העירייה עם עמותת  .1

 הפעלת פרויקט חלוקת מזון למשפחות נזקקות, איתור משפחות הזקוקות לסיוע וכן הפעלת סדנאות   -מהות ההתקשרות 
 כלכלי   של משפחות המצוקה וחינוך להתנהגות כלכלית נבונה.  לייצוב 

 
 בית תבשיל לזקנים וגלמודים " במסגרת ספק יחיד.   -לאשר ההתקשרות עם עמותת " אשל ירושלים  מבקש אגף לשירותים חברתיים

               
 -המחלקה המקצועית 

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פרסם מכרז להפעלת פרויקט ניסיוני בתחום הביטחון התזונתי למשפחות נזקקות
 בפריסה ארצית.  

 במכרז זה לאזור המרכז , לרבות עיריית רמלה.לים הינה הזוכה הבלעדית של משרד העבודה והרווחה אשל ירושעמותת 
 משרד הרווחה אישר אתהפסיק את הפעילות והסיוע למשפחות. תקשר עם העמותה בכדי לא לאגף לשירותים חברתיים מבקש לה

 . 30.06.2021ליום ועד  01.01.2021הארכת ההתקשרות בחצי שנה נוספת, החל מיום 

 
 -המחלקה המשפטית       

 משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פרסם מכרז להפעלת פרויקט ניסיונימבדיקת המחלקה המשפטית עולה כי 
 נזקקות בפריסה ארצית. טחון התזונתי למשפחותיבתחום הב

 המרכז , לרבות עיריית רמלה.עמותת אשל ירושלים הינה הזוכה הבלעדית של המשרד במכרז זה לאזור 
 בנוסף, נמצא כי הפרויקט פעיל ברשויות מקומיות שונות בכל רחבי הארץ, ללא שנדרשה העמותה לזכייה במכרז רשותי על מנת

 להפעיל את הפרויקט.
 
 
 
 
 

 
 

 בס"ד



 

2 

 

 

 15-3/2021מס'  רוטוקול ועדת מכרזיםפ
 
 
 

 במסגרת הפרויקט יחולקו סלי מזון(,  2021ליישום הפרויקט בשנה הקרובה ) מחלקת הרווחה מבקשת להתקשר עם העמותה, 
 משפחות נזקקות בעיר.  325 -ל 

 לרכישה ברשתות הקנייה המקומיות, השתתפות הרשות הינה₪  240לכל סל משפחה וכרטיס בשווי ₪  480עלות הפרויקט : 
 לכל סל המשפחה. ₪  45בסך של  

 בהתאם לתקציב(.₪ )  175,500עלות השתתפות הרשות לשנה הינה עד לסכום של  

  30.06.2021ועד ליום  1.1.2021הארכת ההתקשרות הנ"ל בחצי שנה נוספת , החל מיום . 
 
 

 .1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3בהתאם לתקנה  ספק יחידההתקשרות הינה במסגרת 

 ע"ר(  )בית תבשיל לזקנים וגלמודים  -עמותת אשל ירושלים המשפטית לאשר את ההתקשרות עם  אשר על כן ,ממליצה המח' 
 וזאת בכפוף לזכיית העמותה במכרז לפרויקט 1987 -(,תשמ"ח( לתקנות ה )מכרזים4)3במסגרת ספק יחיד בהתאם לתקנה 

 ,  ההתקשרות בחצי שנה נוספת ע"י משרד הרווחה לאור הארכת  וכןניסיוני בתחום הביטחון התזונתי למשפחות נזקקות  
 לאשר התקשרות זו. משפטית אין מניעה 

 
 לזכיית העמותה במכרז לפרויקטלאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית ובכפוף  -הרב מיכאל דרעי     
 ניסיוני בתחום הביטחון התזונתי למשפחות נזקקות וכן לאור הארכת ההתקשרות בחצי שנה נוספת ע"י משרד הרווחה  ,     
 , בהתאם במסגרת ספק יחידבית תבשיל לזקנים וגלמודים "  -עמותת " אשל ירושליםממליץ לאשר ההתקשרות עם     
 .1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3לתקנה     

 

       פה אחד.  -בעד  -הצבעה       
 

 ( 1נספח   -)רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית                                                             

 

  של העירייה ; DATA  -( בדיקה ובקרה של חשבונות תקשורת סלולר ו1לקבלת שירותי :  ) 20/20מכרז פומבי מס'  .2
 חדשה ככל  להכנת מסמכי מכרז לתקשורת סלולארית וליווי העירייה במעבר לחברת סלולר( קבלת הצעות 2)

    ( חישוב הטבות מס סלולר לעובדי העירייה מדי חודש 3) ויידרש מעבר;
  של העירייה ;  DATA -( בדיקה ובקרה של חשבונות תקשורת סלולר ו1לקבלת שירותי :  )עיריית רמלה פרסמה מכרז פומבי מס' 

 חדשה ככל  ( קבלת הצעות להכנת מסמכי מכרז לתקשורת סלולארית וליווי העירייה במעבר לחברת סלולר2)
 . ( חישוב הטבות מס סלולר לעובדי העירייה מדי חודש3) ויידרש מעבר;

 
  -אומדן העירייה 

 ₪.  1,500  -בדיקה ובקרה של חשבונות סלולר לחודש 
 ₪.  22,000  -הכנת מסמכי מכרז 

 ₪.  1,000  -חישוב הטבות מס בכל חודש 
 
 לקמן : דחברות רכשו והגישו אץ מסמכי המכרז כ 2

 סנסקום יעוץ וניהול פרויקטים, אדג'ו תוכנה בע"מ. 
 

 המחלקה המקצועית :
 נקודות (. 32  -המציעה עומדת בתנאי הסף ) שקלול ניקוד סופי   -סנסקום יעוץ וניהול פרויקטים 

 נקודות (.  38.4  -המציעה עומדת בתנאי הסף )שקלול ניקוד סופי -תוכנה בע"מ  ואדג'
 

 המציעות עומדות בתנאי הסף ) סקירה מפורטת בחוות הדעת המקצועית (.
 המסמכים החברים כמפורט בטבלה בחוותה דעת המקצועית הינם מסמכים דקלרטיביים הניתנים להשלמה ואין באי   -** הערה 

 כדי לפסול את ההצעות.   צירופם                  
 

 המלצת המחלקה המקצועית : 
 טגוריה של " הכנת מסמכי המכרז" ביחס לאומדן העירייה. ככל הנראה העניין נובע מירידת קמאחר ושתי ההצעות זולות מאד ב

 חירים בשוק הסלולר להם לא הייתה מודעת המחלקה. מ
 ההמלצה לבקש משתי החברות הסבר לתחשיב הכלכלי בכתב. 
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 : שפטית המחלקה המ
 

 -סוגיית האומדן 
 בחינת שתי ההצעות מעלה כי בשתי ההצעות ישנם פריטים אשר סטו בסטייה ניכרת מהאומדן שהוכן ע"י המחלקה המקצועית,

 בפריטים מסוימים בכל אחת מהצעות.  25% -באופן בו ניתנה הנחה של למעלה מ
 

 להלן בחינת ההצעות : 
 
 המציעה עומדת בתנאי הסף, בהצעתה נפל הפגם הבא : הצעת המציעה נמוכה באופן   -סנסקום ייעוץ וניהול פרויקטים  .1

  -משמעותי מאומדן העירייה במיוחד בשני פריטים מתוך השלושה כמפורט להלן 

 הינוהעירייה בעוד שאומדן ₪  7,000הצעת המציעה הינה  -במעבר לחברה חדשה  עירייה הכנת מסמכי מכרז סלולרי ליווי ה 
 העירייה(.  מאומדן 300% -הצעת המציעה נמוכה ביותר מ₪ )  22,000 

  לחודש.   1,000הצעת המציעה הינה ללא תשלום, בעוד שאומדן העירייה הינו   -חישוב הטבת מס 
 

הצעת המציעה נמוכה בצורה משמעותית בשני פריטים  הפגם הבא :המציעה עומדת בתנאי הסף, בהצעתה נפל   -אדג'ו תוכנה בע"מ  .2
 מאומדן העירייה כמפורט להלן :  30% -מאומדן העירייה ) בעשרות אחוזים( ובפריט אחד גבוהה ב

 בעוד שאומדן העירייה הינו₪  1,800הצעת המציעה הינה  - במעבר לחברה חדשה רייה הכנת מסמכי מכרז סלולרי ליווי העי 
 הצעת המציעה נמוכה במאות אחוזים מאומדן העירייה (. ₪ )  22,000 

  100לחודש ) הצעת המציעה נמוכ פי ₪  1,000לחודש , בעוד שאומדן העירייה הינו ₪  10 –הצעת המציעה הינה   -חישוב הטבת מס 
 מאומדן העירייה (. 

 
ת לשם מתן הסברים  לפערים  מאומדן המציעו 2המחלקה המשפטית מאמצת את חוות הדעת המקצועית לפיה יש לזמן את 

 העירייה והצגת תחשיב כלכלי. 

 סנסקום ייעוץ וניהול פרויקטים, אדג'ו תוכנה בע"מ. הצעות כשרות :    2ר על כן, בפני ועדת מכרזים ישנן אש
 

 נימוקיםבמידה והוועדה תחליט לפסול את ההצעות בשל הסטייה מהאומדן ו/או לא להמליץ על אחת מההצעות בשל 
 אחרים  אשר יירשמו בפרוטוקול, עומדת בפני העירייה אחת משתי האפשרויות כדלקמן :  התקשרות  בחוזה ללא מכרז

 )ג( 23תקנה  ביטול המכרז ועריכת מכרז חדש ע"פ או )ח(לתקנות העיריות 22לאחר אישור מועצת העיר בהתאם לקבוע בתקנה   
 לתקנות העיריות.   
 

 חלקה המקצועית והמחלקה המשפטית ובדגש על סוגיית האומדן כפי שפורטהלאחר סקירת המ -הרב מיכאל דרעי     
   מתן הסברים  החברות ל 2מאמץ  חוות דעת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית לפיה יש לזמן את  בהרחבה בדיון,     
 ומדן העירייה והצגת תחשיב כלכלי. לפערים  מא    
 

 פה אחד.        -בעד  -הצבעה       
 

 (2נספח   -)רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית                                                            

 
התקשרות העירייה עם חברת סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג בע"מ לשם רכישת תוכנת ממ"ג לביצוע הכנת מפות במסגרת  .3

 התקשרות עם ספק יחיד 
 לביצוע הכנת מפות, עריכת והכנת שכבות ממ"ג, קבלת מידע ) מערכת מידע גיאוגרפית (  רכישת תוכנת ממ"ג  -מהות ההתקשרות 

 מאגרי מידע. גאוגרפי מגורמי חוץ והכנת
 תוכנה זו מאפשרת ליצור שכבות ניתוח נתונים ושליפתם באופן עצמאי.

 
 -המחלקה המקצועית 

מחלקת ממ"ג בעירייה מעוניינת ברכישת תוכנת ממ"ג לביצוע הכנת מפות, עריכת והכנת שכבות ממ"ג, קבלת מידע גיאוגרפי מגורמי חוץ 
 והכנת מאגרי מידע. 

 שמסופקת ע"י חברת סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג. בע"מ .  ESRIמדובר במערכת עצמאית מבוססת רישיונות 
 ניתוח נתונים ושליפתם באופן עצמאי, משלב בין מערכות מידע אלפא נומריות למידע ממופה חזותי. תכנה זו מאפשרת ליצור שכבות 

 ר לבצע ניתוחים מספריים ומרחביים על אובייקטים במרחב . מאפש
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 הבינלאומית.   ESRI חברתשל    ARC GIS PROבשם   GISהתוכנה היא תוכנת בהתאם לחוות הדעת של המחלקה המקצועית, 
 היא משווקת יחידה של התוכנה , אין עוד חברה שמשווקת תוכנה שניתן לערוך ולהפיק מפות.  סיסטמטיקס  בישראל חברת 

 
 -המחלקה המשפטית 

 בחוות הדעת המקצועית צוין כי בידי העירייה חוות דעת מומחה ממנה עולה כי הגורם היחידי י מבדיקת המחלקה המשפטית עולה כ
 בארץ המסוגל לספק שירותי תפעול ואחזקה לתוכנה על כלל מרכיביה היא חברת סיסטמטיקס. 

 

.  ESRIלמערכת ספק יחיד ם " הודעה על כוונה להתקשר עהמקומית והארצית  אגף הנדסה פרסם באתר העירוני ובעיתונות בנוסף לכך , 

 ESRIרישיונות עצמאית המבוססת על  GISבהודעה צוין כי בכוונת העירייה להתקשר עם ספק לצורך מתן שירותים לקבלת תוכנת 
 ולא התקבלה הל הצעה מלבד הצעתה של חברת סיסטמטיקס. י החברה  המסופקת ע"

 
 להעלות מידע ממקורות שונים ולבצע ניתוחים שונים באופן ישיר. אגף ההנדסה ציין בחוות הדעת כי ע"י שימוש בתוכנה ניתן

 ( ולציבור הרחב.  GIS-עלות לאתר טלדור ) שמפעילה את הנסה בעירייה ליצור מפות שיוכלו לההתוכנה תעזור לאגף הה 
 תוכל לחסוך בעלות ובזמן.  פעיל חיצוני וכך העירייהנתח אותו באופן מהיר ללא תלות במהתוכנה תעזור לאגף ההנדסה להשיג מידע ול

 יצוין כי תוכנה זו נבדקה ע"י מחלקת מחשוב של העיריה וניתן אשיור עקרוני להתקין את התכנה . 
 

 עלות הפרויקט:
 לא כולל מע"מ . ₪  46,000-כ -שנה ראשונה

 לא כולל מע"מ. ₪  10,000-כ -שנה שניה 
 שנים. 5  -ל ההתקשרות מבוקש לאשר את 

 .1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3בהתאם לתקנה  ספק יחידההתקשרות הינה במסגרת 
 

 ספק יחיד   במסגרת חברת סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג בע"מאשר על כן ,ממליצה המח' המשפטית לאשר את ההתקשרות עם  
 כי נבדק ואושר שמדובר בפרויקט  הנדסה הצהרת אגף וזאת בכפוף ל 1987 -לתקנות העיריות )מכרזים(,תשמ"ח (4)3לתקנה בהתאם 

 משפטית לאשר התקשרות זו. אין מניעהבהתאם לממצאי ההודעה שפורסמה ,  שאין שני לו ו/או דומה לו באופי ובמתכונת וכן חודייי
 

 כי אגף ההנדסה לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית ובכפוף להצהרת  - הרב מיכאל דרעי
 בהתאם לממצאי ההודעה שפורסמה , נבדק ואושר  שאכן מדובר בפרויקט ייחודי שאין שני לו ו/או דומה לו במתכונת וכן 

( לתקנות 4)3לתקנה , בהתאם במסגרת ספק יחיד, חברת סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג בע"מ לאשר ההתקשרות עם  ממליץ 
 .1987 -העיריות )מכרזים(, תשמ"ח

 פה אחד.        -בעד  -הצבעה    
 

 (3נספח  - )רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית                                                              

 

 ובדיקת הולם במוסדות  ני משחקים, מתקני פעילות גופניתביצוע בדיקה שנתית במתק - 23/20מכרז פומבי )מסגרת(  .4

 חינוך ובגנים ציבוריים

ביצוע בדיקה שנתית במתקני משחקים, מתקני פעילות גופנית ובדיקת הולם במוסדות חינוך  – 23/20עיריית רמלה פרסמה מכרז פומבי מס' 

 ובגנים הציבוריים. 

 צוין מחיר מקסימום לכל פריט ) כמפורט בהרחבה בחוות הדעת המקצועית (.   - אומדן העירייה

 

 חברות רכשו והגישו את מסמכי המכרז כדלקמן :   2

 מכון התקנים הישראלי, חברת גבי שואף בע"מ. 
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 -מחלקה המקצועית ה

 ת כדלקמן :המחלקה המקצועית בחנה את כלל ההצעו

 . המקצועית (המציעים עומדים בתנאי הסף ) סקירה מפורטת מופיעה בחוות הדעת 

 

 להלן פירוט אודות אופן חלוקת הניקוד : 

 (45איכותי )   - B,  ציון  ( 55כמותי )    - Aציון 

 A* 0.55הציון כמותי     
מכון 

התקנים 
  הישראלי

  גבי שואף 

 100 92 הניקוד ביחס לכמות הפריטים הזולים 
 A*0.55 50.6 55ציון           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  -המלצת המחלקה המקצועית            

 : מכון התקנים הישראלי, גבי שואף.   (זוכים ) מדובר במכרז מסגרתעל המחלקה המקצועית ממליצה להכריז על כל הספקים כ      
 שני המציעים עומדים על דרישות העירייה והמכרז , לשני המציעים ניסיון עשיר והמלצות טובות.       
 ביצוע העבודה יחולק בין המציעים ע"פ תמהיל שיערוך מנהל מחלקת מתקני משחקים.       

 
 -ה המשפטית המחלק            

 יובהר כי מדובר במכרז מסגרת בו נדרשו המציעים להציע הצעותיהם למתן השירותים המפורטים כאשר הוגדר מחיר
 מקסימום לכל פריט.  

 

  -סוגיית האומדן 

 בשתי ההצעות ישנה סטייה ניכרת מהאומדן שהוכן על ידי המחלקה המקצועית, באופן בו ניתנה הבחינת כלל ההצעות מעלה כי 
 בפריטים מסוימים בכל אחת מההצעות.  25% -נחה של יותר מ

 שהוגשו, ישנם פריטים מסוימים אשר  סטו בצורה ניכרת מהאומדן     5הצעות מחיר מתוך 
 בחוות הדעת מקצועית ניתנה התייחסות לפער זה ואף נשלחו שאלות הבהרה למציעים ) התייחסות ספציפית של המציעים  

 להבהרות יפורטו  בהמשך (. 
 

 

 

 

 

 

 

        0-100( יהא בין Bהציון האיכותי )    
 ויחושב בהתאם למפורט להלן:    

מכון 
התקנים 

  הישראלי 
  גבי שואף 

 10 10 נק' 40 -  המלצות חיוביות 
 -כל שנת ניסיון מעל לשנות הניסיון הנדרשים בתנאי הסף 

 נק'.  40נק' עד ל  5
40 40 

 0 10 נק'.  10 -ניסיון קודם עם עיריית רמלה 

 10 10 נק'.  10 -התרשמות כללית 

 B*0.45 45 31.5ציון           

 A*0.55+B*0.45ציון סופי 
מכון 

התקנים 
 הישראלי 

 גבי שואף  

 86.5 95.6 סה" כ ציון סופי 
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 להלן בחינת ההצעות : 

 המציע עומד בתנאי הסף, בהצעתו נפל הפגם הבא : הצעת המציע נמוכה בשני פריטים ) בדיקת  -מכון התקנים הישראלי  .1

 טי בחצר סינטטי בגנים ציבוריים, בדיקת הולם להתאמת כיסוי שטח גומי/דשא טהולם להתאמת כיסוי שטח גומי/דשא סינ 

 (. 30%)  מוסד חינוכי ( מאומדן העירייה באופן משמעותי

 יצוין כי המחלקה המקצועית פנתה אל המציע לקבלת הבהרות באשר להנחה שניתנה על בדיקות ההולם כמפורט לעיל

 בצעות אחת לחמש שנים וכן מספר הבדיקות אינו מצריך הכנה מיוחדת. ובמענה הבהיר המציע כי בדיקות הולם מת 

 המציעה עומדת בתנאי הסף, בהצעתה נפל הפגם הבא: הצעת המציעה נמוכה בכל הפריטים מאומדן - חברת גבי שואף  .2

 (. 38%-25%העירייה ובשישה פריטים הצעתה נמוכה באופן משמעותי )  

המציע לקבלת הבהרות באשר להנחה שניתנה כמפורט לעיל ובמענה הבהירה החברה כי יצוין כי המחלקה המקצועית פנתה אל 

 שנים וכמות הגנים גדולה ולכן ניתנה הנחה גבוהה.  5 -המכרז הינו ל

 מכון התקנים הישראלי,חברת גבי שואף.  -הצעות כשרות 2אשר על כן, בפני ועדת מכרזים ישנן 
 

 בשל הסטייה מהאומדן ו/או לא להמליץ על אחת מההצעות בשל נימוקיםבמידה והוועדה תחליט לפסול את ההצעות 

 אחרים  אשר יירשמו בפרוטוקול, עומדת בפני העירייה אחת משתי האפשרויות כדלקמן :  התקשרות  בחוזה ללא מכרז

 )ג( 23תקנה  פביטול המכרז ועריכת מכרז חדש ע" או )ח(לתקנות העיריות 22לאחר אישור מועצת העיר בהתאם לקבוע בתקנה 

 לתקנות העיריות.

 יודגש כי מדובר במכרז מסגרת אשר על פי תנאיו רשאית הועדה להמליץ על יותר מהצעה אחת זוכה. *  

 

 לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית )תוך דגש על סוגיית האומדן(, ממליץ לחברי - הרב מיכאל דרעי 

 מכון התקנים הישראלי, חברת גבי שואף.  -  כל המציעים כעל זוכים הועדה להכריז על

 
 ) יאיר דידי נמנע בשל הכרות מוקדמת עם אחד המציעים (.  1 -, נמנע  3 -בעד   -הצבעה 

 
 

 ( 4נספח  - )רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית                                                              
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 המלצות הועדה :
 

 התקשרות העירייה עם עמותת  "אשל ירושלים בית תבשיל לזקנים וגלמודים" במסגרת התקשרות עם ספק יחיד  .1
 פני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם לאחר הסקירה המקצועית והמשפטית , הדיון שהתקיים, הועדה הממליצה ב

 ( לתקנות העיריות 4)3לתקנה , בהתאם במסגרת ספק יחיד   בית תבשיל לזקנים וגלמודים"  -עמותת " אשל ירושלים                
 .1987 -)מכרזים(, תשמ"ח               

 
( 2) של העירייה ; DATA  -( בדיקה ובקרה של חשבונות תקשורת סלולר ו1לקבלת שירותי :  ) 20/20מכרז פומבי מס'  .2

 חדשה ככל ויידרש מעבר; קבלת הצעות להכנת מסמכי מכרז לתקשורת סלולארית וליווי העירייה במעבר לחברת סלולר
    ( חישוב הטבות מס סלולר לעובדי העירייה מדי חודש 3)

 לזמן לאחר הסקירה המקצועית והמשפטית , הדיון שהתקיים ) דגש על סוגיית האומדן( , הועדה ממליצה בפני ראש העירייה               
 מתן הסברים לפערים  מאומדן העירייה והצגת תחשיב כלכלי בפני הועדה. להחברות  2את                

 
 לשם רכישת תוכנת ממ"ג לביצוע הכנת מפות במסגרתהתקשרות העירייה עם חברת סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג בע"מ  .3

 התקשרות עם ספק יחיד  
 לאחר הסקירה המקצועית והמשפטית , הדיון שהתקיים, הועדה הממליצה בפני ראש העירייה לאשר ההתקשרות עם 

 .1987 -)מכרזים(, תשמ"ח( לתקנות העיריות   4)3לתקנה , בהתאם במסגרת ספק יחידחברת סיסטמטיקס טכנולוגיות בע"מ          
 
ובדיקת הולם במוסדות  ביצוע בדיקה שנתית במתקני משחקים, מתקני פעילות גופנית - 23/20מכרז פומבי )מסגרת(  .4

 חינוך ובגנים ציבוריים

  -הועדה ממליצה בפני ראש העירייה להכריז על כל המציעים כזוכים  לאחר הסקירה המקצועית והמשפטית , הדיון שהתקיים,

 ון התקנים הישראלי  חברת גבי שואף.מכ

 במכרז מסגרת אשר על פי תנאיו רשאית הועדה להמליץ על יותר מהצעה אחת. ובר ** יודגש כי מד

 
 

 הרב מיכאל דרעי                                                          שלי ביטון עו"ד         
                מ"מ  יו"ר עדת מכרזים                              מזכירות העירייה             
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 החלטות ראש העיר : 

 

 התקשרות העירייה עם עמותת  "אשל ירושלים בית תבשיל לזקנים וגלמודים" במסגרת התקשרות עם ספק יחיד  .1
, במסגרת ספק יחיד   בית תבשיל לזקנים וגלמודים"  -עמותת " אשל ירושלים מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 .1987 -)מכרזים(, תשמ"ח   ( לתקנות העיריות4)3לתקנה בהתאם 
 
( 2) של העירייה ; DATA  -( בדיקה ובקרה של חשבונות תקשורת סלולר ו1לקבלת שירותי :  ) 20/20מכרז פומבי מס'  .2

 חדשה ככל ויידרש מעבר; קבלת הצעות להכנת מסמכי מכרז לתקשורת סלולארית וליווי העירייה במעבר לחברת סלולר
    ( חישוב הטבות מס סלולר לעובדי העירייה מדי חודש 3)

 יב כלכלי בפני הועדה. מתן הסברים לפערים  מאומדן העירייה והצגת תחשהחברות ל 2את מאמץ החלטת הוועדה ומאשר לזמן 
 

 התקשרות העירייה עם חברת סיסטמטיקס טכנולוגיות ר.ג בע"מ לשם רכישת תוכנת ממ"ג לביצוע הכנת מפות במסגרת .3
 התקשרות עם ספק יחיד  

 ( 4)3לתקנה , בהתאם במסגרת ספק יחידחברת סיסטמטיקס טכנולוגיות בע"מ  עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות 
 .1987 -העיריות   )מכרזים(, תשמ"חלתקנות 

 
ובדיקת הולם במוסדות  ביצוע בדיקה שנתית במתקני משחקים, מתקני פעילות גופנית - 23/20מכרז פומבי )מסגרת(  .4

 חינוך ובגנים ציבוריים

 מכון התקנים הישראלי  חברת גבי שואף. -כל המציעים כזוכים  מאמץ החלטת הועדה ומכריז על 

 במכרז מסגרת אשר על פי תנאיו רשאית הועדה להמליץ על יותר מהצעה אחת. דובר ** יודגש כי מ

 
 

 
 
 
 

 מיכאל וידל                                                                  
 ראש העירייה                                                                                                                

       
   רמלה      


