
     בס"ד 

   

        

 15-01.2021 - מס'ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                           
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                                 

 

1 
 

 - (2021 ינואר 05)תשפ"א   טבת' כא שלישיביום התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי ) מישיבת  
 ZOOMאפליקציית באמצעות 

 
 משתתפים:                                                                נוכחים:                        

                          מנהל מח' אחזקה   -אילן שרמי     גזברית העירייה                                -רוזה עללאל
מנהלת יחידת המחשוב באגף החינוך והנוער   -עירית לוטן                            משנה ליועמ"ש  -עו"ד סופי ויטלם   

                           כלכלן אגף ההנדסה -עוז בן שלוש 
מנהלת מח' רכש                                                                                  -מיכל רוטמן  

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   
 

 הנדון:
 

  "בן צבי" ,"עגנון" -פירוק והתקנת גדרות לשם הקטנת שטח בגני הילדים  - 01/2021הצעה מס'  .1

 פירוק והתקנת גדרות קיימות לשם הקטנת שטח חצרות הגנים בצידם לבצע עבודת  נדרש "  עגנון" ,  "  בן צבי הילדים " בגני

 .  הצפוני

  12/18  רת מכרז פומבי מס'במסג,  לקבלן "מסגריית המרכז"מחלקת אחזקה פנתה , לביצוע העבודה לשם קבלת הצעת מחיר

 . לביצוע עבודות בניה, פיתוח, אחזקה ושיפוצים( 

 :להלן הצעת המחיר 

 כולל מע"מ₪  7,538.31  -גן בן צבי   -"מסגריית המרכז" 

 כולל מע"מ₪  7,120.62  -גן עגנון                                     

 

 ** מצ"ב כתב כמויות המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 

 

 ₪  14,658.93ע"ס  (  12/18מס'  מסגרת) זכיינית מכרז  "מסגריית המרכז" לאשר ההתקשרות עםמחלקת אחזקה ממליצה 

 ₪ (.  7,120.62 -גן עגנון ₪ ,  7,538.1 -) גן בן צבי   כולל מע"מ

 

 2028092750  -מקור תקציבי 

 (1)נספח מס' 

 
 " ן הילדים " שקמהג גדר היקפית החלפת   - 02/2021הצעה מס'  .2

 פשפש בחצר הגן  ,יש צורך גם בהתקנת גדר חוצצת ושער מדגם  קרסה הגדר ההיקפית בצידה הדרומי"  קמהש" הילדים  גןב

 לבטיחות הילדים.

 12/18מס' פומבי  מכרז במסגרת ,  "מסגריית המרכז"לקבלן מחלקת אחזקה פנתה קבלת הצעת מחיר  לביצוע העבודה, לשם 

 . לביצוע עבודות בניה, פיתוח, אחזקה ושיפוצים( 

 :להלן הצעת המחיר 

  כולל מע"מ.₪   11,546.15  - "מסגריית המרכז" 

 

 ** מצ"ב כתב כמויות המהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה. 

 

 .כולל מע"מ ₪  11,546.15  (  12/18מס'  מסגרת"מסגריית המרכז" ) זכיינית מכרז לאשר ההתקשרות עם מחלקת אחזקה ממליצה 

 

 2028482750, 2028092750   -תקציבי מקור 

 (2)נספח מס' 

 



     בס"ד 

   

        

 15-01.2021 - מס'ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                           
 מכרזים משותפים -ועדת התקשרויות                                                                                                                                 

 

2 
 

 

 טלקוד  - ארכת התקשרות שירות תחזוקה תקשובית למוסדות החינוךה - 03/2021הצעה מס'  .3

שירות תחזוקת מחשוב ותקשורת למוסדות החינוך ברמלה, הרשות מסתמכת ומתבססת על מכרז משרד החינוך לאספקת  במסגרת

)מוקד קריאה יחיד לכל סוגי התקלות(, הכוללים חומרה )מחשוב ותקשורת(,  .S.P.O.Cשירותי תחזוקה אינטגרטיביים במתכונת 

 תוכנה ותשתיות תקשורת לפי תנאי המכרז.

 הסתיים בתאריך  ת חינוך שפורסם ע"י משרד החינוךלתחזוקת ציוד תקשוב במוסדו 90/0.6/14ות עם הזוכים במכרז אישור התקשר

31.12.2020  . 

  .  2021אוגוסט  31עד ליום הקיים עם זכייני תחזוקה   90/0.6/14אישור חשכ"ל להארכת ההתקשרות במסגרת מכרז  מצ"ב 

 מטה :  כמפורט 2021לשנת  הארכת ההתקשרות עם טלקוד מבוקש לאשר 

a. 1.1.2021-31.8.2021 - .לאור עדכון משרד החינוך כמפורט במסמך זה 

b. 1.9.2021-31.12.2021 -  2021מותנה בקבלת עדכון/אישור הארכה עד סוף. 

 משך תקופות הארכה להתקשרות עם הספק לשנים הבאות, מותנה באישור שיתקבל ממשרד החינוך, ועפ"י אישור זה, ** 
 .ואילך(  2022תאריך הרשות התקשרות עם טלקוד בשנים הבאות )     

 :ההתקשרותלהלן מפרט 

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

 .תוכנה ותשתיות תקשורת לפי תנאי מכרז משרד החינוך שייחתם ובהרחבה 

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

 וכד'. בתי ספר, גנים, מועדוניות, מועדוני נוער, אולפניםהסכם זה נותן מענה עבור כלל מוסדות החינוך ברשות:  .ג

צו יכולתם לפתרון הבעיה קריאות השירות יפתחו ע"י טכנאי מחשוב של הרשות, לאחר סינון קריאות שווא ולאחר שמי .ד

 ולפרטי ציוד שסיימו את אחריות הספק.

  ₪  66,666.7ע"ס חברת טלקוד )זכיינית משרד החינוך( מבקש לאשר ההתקשרות עם  (יחידת המחשוב  ) ף החינוך והנועראג

 . 31.08.20221ועד ליום  01.01.2021תאריך מ

       לא ובתנאי שבמקרה של סגר/הפסקת לימודים, התשלומים  בלבד 2021לשנת הצעה זו תקפה , ) קורונה (  לאור התקופה** 

 .יופסקו/יוקפאו

  עירייה לרבות ערבויות וביטוחים.ההסכם לטובת ה *יש להתאים את 

 

  1813210756 - תקציבי מקור

 
 (3 )נספח מס'
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 ות הועדה:טהחל
 
 

  בן צבי" ,"עגנון"" -הילדים פירוק והתקנת גדרות לשם הקטנת שטח בגני  - 01/2021הצעה מס'  .1

 , הועדה מאשרת המלצת מח'12/18מס' בהתקשרות במסגרת מכרז פומבי  משנמצא כי מדובר לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, 

 (  12/18מס'  מסגרת "מסגריית המרכז" ) זכיינית מכרז  םאחזקה  וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות ע 

 ₪ (.  7,120.62 -גן עגנון ₪ ,  7,538.1 -כולל מע"מ  ) גן בן צבי ₪  14,658.93 ע"ס 

 

 החלפת גדר היקפית  גן הילדים " שקמה "  - 02/2021הצעה מס'  .2

 מאשרת המלצת מח' , הועדה 12/18משנמצא כי מדובר בהתקשרות במסגרת מכרז פומבי מס ' לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, 

 (  12/18מס'  מסגרת"מסגריית המרכז" ) זכיינית מכרז  םבפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עאחזקה  וממליצה 

 .כולל מע"מ ₪  11,546.15ע"ס  

 

 טלקוד  -הארכת התקשרות שירות תחזוקה תקשובית למוסדות החינוך  - 03/2021הצעה מס'  .3

להארכת ההתקשרות במסגרת מכרז יחידת המחשוב באגף החינוך והנוער, האישור של חשכ"ל , הסבר ספחיםלאחר עיון בבקשה ובנ

 המלצת יחידת המחשוב באגף החינוך והנוער הועדה מאשרת   , 2021אוגוסט  31עד ליום הקיים עם זכייני תחזוקה   90/0.6/14

  01.01.2021תאריך מ ₪  66,666.7ע"ס חברת טלקוד )זכיינית משרד החינוך( עם לאשר את ההתקשרות וממליצה בפני ראש העיר 

 . 31.08.20221ועד ליום 

       לא ובתנאי שבמקרה של סגר/הפסקת לימודים, התשלומים  בלבד 2021לשנת הצעה זו תקפה , ) קורונה (  לאור התקופה** 

 .יופסקו/יוקפאו

 .לרבות ערבויות וביטוחיםעירייה ההסכם לטובת ה *יש להתאים את 

 

 
 

 רונן עזריה רוזה עללאל                                                                                           
 מנכ"ל העירייה                               גזברית  העירייה                                               
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 החלטות ראש העיר: 

 

 
  בן צבי" ,"עגנון"" -פירוק והתקנת גדרות לשם הקטנת שטח בגני הילדים  - 01/2021הצעה מס'  .1

כולל ₪  14,658.93ע"ס  ( 12/18"מסגריית המרכז" ) זכיינית מכרז מסגרת  מס'  םמאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות ע

 ₪ (.  7,120.62 -גן עגנון ₪ ,  7,538.1 -מע"מ  ) גן בן צבי 

 

 החלפת גדר היקפית  גן הילדים " שקמה "  - 02/2021הצעה מס'  .2

כולל  ₪  11,546.15ע"ס  (  12/18"מסגריית המרכז" ) זכיינית מכרז מסגרת מס'  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם

 .מע"מ

 

 טלקוד  -הארכת התקשרות שירות תחזוקה תקשובית למוסדות החינוך  - 03/2021הצעה מס'  .3

  01.01.2021תאריך מ ₪  66,666.7ע"ס חברת טלקוד )זכיינית משרד החינוך( עם ההתקשרות  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 . 31.08.20221ועד ליום 

       לא ובתנאי שבמקרה של סגר/הפסקת לימודים, התשלומים  בלבד 2021לשנת הצעה זו תקפה , ) קורונה (  לאור התקופה** 

 .יופסקו/יוקפאו

 עירייה לרבות ערבויות וביטוחיםההסכם לטובת ה *יש להתאים את 

 

 

 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                 
 רמלה 

 


