
  ס"ד ב

      

 
  15-12/2021 מס' ועדת רכש ובלאי פרוטוקול                                                                                                                      

                                                                                                                                            ועדת התקשרויות- פטור ממכרז
   

  

    

   

   1 

 

באמצעות  - (2021 פברואר 09 ) תשפ"א שבט  ז'כ שלישי התקיימה ביום(  הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת  מ
  ZOOMאפליקציית 

 
 משתתפים:                                                                       נוכחים : 

  מנהלת מח' ילדים בסיכון  -רחל שחר                                           גזברית העירייה  -רוזה עללאל
ס. מנהל מח' מחשוב  -מוטי קטאשווילי                                  יועמ"ש משנה ל  -סופי ויטלם  עו"ד   

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

מזכירות העירייה  -עו"ד שלי ביטון   
 

 הנדון:
 
 
 

 תמלול והקלטת וועדות  - 2021/23הצעה מס'  .1

, בונוס פרוטוקולים בע"מ, סינטקסט בע"מ.חברות כדלקמן: בתיה חן טרוטייפ 3 -לשם תמלול והקלטת וועדות, אגף הנדסה פנה ל  

 להלן הצעת המחיר היחידה שהתקבלה : 

 עלות שעת הקלטה )במידה ונדרש( עלות תמלול לעמוד שם החברה
 

 בתיה חן טרוטייפ
 

 
18.5  ₪ 

 
300  ₪ 

המחירים לא כוללים מע"מ.    ** 

. חברת בתיה חן טרוטייפ  ההתקשרות עםאגף הנדסה ממליץ לאשר   

.כולל מע"מ לשנה₪  40,000סכום ההתקשרות לא יעלה על    

 

1731000751 -מקור תקציבי  

 (1)נספח מס' 

 

 אינטרנט עבור משרדי העירייה ומרכזי הספורט - 2021/33מס' הצעה   .2

 :חברות תקשורת כדלקמן  4-לשם קבלת הצעות מחיר עבור אינטרנט למשרדי העירייה ומרכזי הספורט מח' מחשוב פנתה ל

 בזק, פרטנר, )נטויזין( סלקום תקשורת קווית ,טריפל סי.

 פרטנר, )נטויזין( סלקום תקשורת קווית ,טריפל סי.  הספקים אשר נענו לפנייה :

 

 להלן טבלת השוואות מחיר : 

עלות  כמות פריט שירות/ ציוד

 לפריט

סה"כ עלות 

חודשית 

 לשירות

סלקום  הערות

 נטויזין

טריפל 

 סי

 פרטנר

יציאה 

 לאינטרנט

ליציאה לאינטרנט ישירות  300/300קו בנפח 

מחוות  הספק הכולל אנטי ספאם מערכת הגנה 

נגד מתקפות סייבר /קופר מלא ופיירוול מנוהל 

 עם

1   -   600 2550 600 

 VDOM +FW+AV+AS+URL 

FILTERING  עד(חוקים ב 50VDOM) 

        300 342 600 

 0 190 0         דוח שימושים לפי יוזרים
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סימטרי בתשתית  200/200קישור בנפח 

 בזק/הוט

1       1250 2088 1978 

 0 0 0         סימטרי  200/200קישור בנפח 

 100%סימטרי , 50/50קישור תמסורת בנפח 

( 1רח' ויצמן  DRמובטח מסניף עיריית רמלה )

 ISPלענן 

1       700 1017 770 

 יוזרים

לקישור  

הסניפים לענן 

ISP  

קבוע   IPכולל  200/5בנפח  ipvpnיוזרים  18-כ

 לכל יוזר בעיסקת בנדל

18        1242 2198 558 

               הספק יתקין קו אינטרנטו יעודי +עלות ספק

יציאה עצמאית לאינטרנט  יוזר לאינטרנט יוזר  יוזרים

 קבוע  IPכולל  ADSLבעיסקת בנדל  40/3

15       900 1635 1201.5 

יציאה עצמאית לאינטרנט  יוזר לאינטרנט יוזר 

   ADSLבעיסקת בנדל  200/5

15       1035 2056 870 

יציאה עצמאית לאינטרנט  יוזר לאינטרנט יוזר 

200/5    

        69 137 75.1 

יציאה עצמאית לאינטרנט  יוזר לאינטרנט יוזר 

   ADSLבעיסקת בנדל  40/3

        60 109 58 

יציאות  4עלות לראוטר חודשי , הראוטר כולל 

rg45  מגה 200/5תומך מהירות 

        90 102 128.4 

עלות לראוטר ברכישה חד פעמית , הראוטר 

 מגה 200/5מהירות  rg45יציאות  4כולל 

              

 10 9 10         קבוע  IPעלות 

חוזה שירות מורחב לניהול הפיירוול והנתבים 

 בסניפים

 400 220 0       קומפ'

התקנה והגדרה באתר הלקוח לכל השרותים 

 לעיל

 166.6667 180 0       קומפ'

לכל  24/7שירות תחזוקה מלא ומענה טלפוני 

 תקופת ההסכם

 0   599       קומפ'

 BGPהספק הזוכה יגדיר גיבוי ע"י הגדרת 

בראוטרים/פיירוול של העירייה )או כל 

טכנולוגיה אחרת( בגישה לחוות הספק הזוכה 

)ז"א כאשר הקו  1מאתר המישני בויצמן 

לחוות הספק נופל ,  9הראשי במבצע משה 

התעבורה מהעירייה אל חוות הספק תעבור דרך 

של העירייה בויצמן  DRהקו שמותקן באתר ה

1) 

        0 0 0 

יציאה 

 לאינטרנט

 ssl vpn 5       0 75 5יוזרים לחיבור  5

לחוות הספק כולל ראוטר )יש  100/100קישור 

לציין דגם של הראוטר של חברת סיסקו( ויוזר 

ISP  עם כתובת קבוע , עבור ווי פיי למשרדי

 העירייה

        1100 1782 1323 
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גיגה  8מעבדים  4אירוח שרת בחוות הספק  יוזרים

 VDגיגה מחובר ל 132זיכרון דיסק 

        450 439 400 

 VRFגיגה מחובר ל 100חבילת דאבלנט סלולר 

 כולל מכשיר וסים

1      150 163 68 

סה"כ עלות 

 חודשית

          8555 15292 9211.667 

עלות רכישה 

חד פעמי 

לראוטר 

מהירות  

כמות   200/5

10 

          3500 4100 6154 

 

 האם ניתן ל לפצל את הפריטים לעיל ? ס. מנהל מח' מחשוב משיב כי לא ניתן לפצל את הפריטים לעיל   -לשאלת הועדה 

 ) מדובר  חבילה אחת ( וכן מוסיף כי המחירים סבירים. 

 לא כולל₪  8,555קווית  ע"ס חברת )נטויזין( סלקום תקשורת מח' מחשוב ממליצה ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 ) ההתקשרות תהא עד שנה (.   לחודש מע"מ 

 . לא כולל מע"מ₪  3,500ראוטרים ע"ס  10של קווית  ברת )נטויזין( סלקום תקשורת מח  רכישה חד פעמיתוכן מבוקש לאשר 

 ) יודגש כי רכישה זו תהא רק בהתאם לצורך (.  

 

 1931000540 -מקור תקציבי 

 (2)נספח מס' 

 

 
 חוגי העשרה עבור מועדונית השלום לשנה"ל תשפ"א  - 2021/43הצעה מס' .3

 - םמועדוניות לילדים ממשפחות קשות יום , המהוות בית חם, הכולל הזנה, סיוע לימודי ומענים חינוכיי 8 פועלות  ברמלה

 רגשים לילדים.

המסוגלות, חיזוק הדימוי העצמי חוגי העשרה מהווים חלק חשוב מתוך מערך הפעילויות במועדוניות ומטרתם:  העלאת תחושת 

 וויסות רגשי.

 
 סמך  דוחות ביצוע.תקציב תפעול המועדוניות  מתוקצב ע"י משרד החינוך ומשרד הרווחה ומוחזר לרשות על 

נעשתה  בשיתוף של רכזת המועדונית, עו"ס מועדוניות ומנחת משרד החינוך ומותאם לצרכים של  ילדי  בחירת החוגים

 המועדוניות.

 
 המועדוניות ,  מנהלת מח' שחר ) שירותי חינוך ורווחה ( פנתה לספקים הבאים : קבלת הצעות מחיר עבור חוגים לילדילשם 

 

 . נדב דיין, רם מנצורמכון " דני",  -יעד בן דוד - אמנויות לחימה .1

 , מהנדסים צעירים. מיכה-ד"ר לגו  -ספקים  2  - חוג לגו .2
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 מחירים: ותהשוואטבלת ן להל -אמנות לחימה 

 

 אמנות לחימה

עלות שעה כולל 

 מע"מ

מס 

 מפגשים 

מועדוניות  6עלות ל 

 משותפות חינוך רווחה 

מועדוניות  2עלות ל 

 חינוך   -מגזר ערבי

ל סה"כ כול

 מע"מ 

  ש"ח 300 " דני"  -יעד בן דוד

20 

 

36,000 12,000 48,000 

 57,600 14,400 43,299 ₪  360 רם מנצור

 53,600 13,600 40,800 ₪  340 נדב דיין

 

 כולל מע"מ. ₪  48,000ע"ס   "דני"-יעד בן דודההצעה הזולה ביותר של   לאשר התקשרות  עם  ממליצה שחר מחלקת 

 סמך מחיר וניסיון עבר ומוצלח בשנים קודמת בעבודה במועדוניות ובבתי"ס. ההמלצה הינה על

 

 טבלת השוואת מחירים:ן להל - חוג לגו

 

 לגו גחו   

עלות שעה כולל 

 מע"מ

מס 

 מפגשים 

מועדוניות  6עלות ל 

 משותפות חינוך רווחה 

מועדוניות  2עלות ל 

 חינוך   -מגזר ערבי

ל סה"כ כול

 מע"מ 

  ₪  290 מיכה-ד"ר לגו 
10 

17,400 5,800 23,200 

 23,360 5,840 17,520 ₪  292 לגו אתגרי 

 

 כולל מע"מ. ₪  23,200ע"ס  מיכה -ד"ר לגו של ההצעה הזולה ביותר  לאשר התקשרות  עם ממליצהשחר מחלקת 

 סמך מחיר וניסיון עבר ומוצלח בשנים קודמת בעבודה במועדוניות ובבתי"ס. ההמלצה הינה על

 
 

     1843500843מועדוניות משותפות חינוך רווחה   6  -מקור תקציבי
  1813210787 -חינוך   -מועדוניות מגזר ערבי  2                          

 
 (3) נספח מס' 
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 הועדה: המלצות 

 

 תמלול והקלטת וועדות  - 2021/23הצעה מס'  .1

בפני ראש העיר הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה , ם, קבלת הסבר מכלכלן אגף ההנדסהלאחר עיון בבקשה ובנספחי

. חברת בתיה חן טרוטייפ  ההתקשרות עםאת  לאשר  

.כולל מע"מ לשנה₪  40,000סכום ההתקשרות לא יעלה על   

 

 אינטרנט עבור משרדי העירייה ומרכזי הספורט - 2021/33הצעה מס'  .2

 מסגן מנהל מח' מחשוב ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, קבלת הסבר    

   חברת )נטויזין( סלקום תקשורת קוויתההתקשרות עם  וממליצה בפני ראש העיר לאשר הועדה מאשרת המלצת מח'  מחשוב    

 ) ההתקשרות תהא עד שנה (.  לחודש מע"מ  לא כולל₪  8,555ע"ס    

 . לא כולל מע"מ₪  3,500ראוטרים ע"ס  10של קווית  ברת )נטויזין( סלקום תקשורת מח  רכישה חד פעמיתוכן הועדה מאשרת     

 ) יודגש כי רכישה זו תהא רק בהתאם לצורך (.   

 
 

 חוגי העשרה עבור מועדונית השלום לשנה"ל תשפ"א  - 2021/43הצעה מס' .3

הועדה מאשרת מנהלת מח' שחר ומשנמצא כי ההמלצה הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר, לאחר  עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 המלצת מחלקת שחר וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות כדלקמן : 

 

 כולל מע"מ. ₪  48,000ע"ס  "דני" -יעד בן דוד -אומנויות לחימה  .א

 סמך מחיר וניסיון עבר ומוצלח בשנים קודמת בעבודה במועדוניות ובבתי"ס. ההמלצה הינה על           

 

 כולל מע"מ. ₪  23,200"ס ע מיכה  -ד"ר לגו  -חוג לגו  .ב

 ההמלצה הינה על סמך מחיר וניסיון עבר ומוצלח בשנים קודמת בעבודה במועדוניות ובבתי"ס.

 

 
 
 

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

 

 תמלול והקלטת וועדות  - 2021/32הצעה מס'  .1

 . חברת בתיה חן טרוטייפ  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 .כולל מע"מ לשנה₪  40,000סכום ההתקשרות לא יעלה על 

 

 אינטרנט עבור משרדי העירייה ומרכזי הספורט - 2021/33הצעה מס'  .2

  לחודש מע"מ  לא כולל₪  8,555ע"ס      חברת )נטויזין( סלקום תקשורת קוויתההתקשרות עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 ) ההתקשרות תהא עד שנה (.

 . לא כולל מע"מ₪  3,500ראוטרים ע"ס  10של קווית  ברת )נטויזין( סלקום תקשורת מח  רכישה חד פעמיתוכן מאשר     

 ) יודגש כי רכישה זו תהא רק בהתאם לצורך (.   

 
 חוגי העשרה עבור מועדונית השלום לשנה"ל תשפ"א  - 2021/43הצעה מס' .3

 ההתקשרות כדלקמן :  מאמץ החלטת הועדה ומאשר

 

 כולל מע"מ. ₪  48,000"דני"  ע"ס -יעד בן דוד -אומנויות לחימה  .א

 סמך מחיר וניסיון עבר ומוצלח בשנים קודמת בעבודה במועדוניות ובבתי"ס. ההמלצה הינה על               

 

 כולל מע"מ. ₪  23,200"ס ע מיכה  -ד"ר לגו  -חוג לגו  .ב

 ההמלצה הינה על סמך מחיר וניסיון עבר ומוצלח בשנים קודמת בעבודה במועדוניות ובבתי"ס.

 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                       

 ראש העיר                                                                                                                 


