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 - ( 2021באוקטובר  04 ב )תשפ"  כח' תשרי ' יח שני ביום  שהתקיימה  ועדת מכרזיםמישיבת 
 ., רמלה1ויצמן  רחוב ספרייה עירונית ע"ש בלפר , בבית העירייה ,  בחדר ישיבות ע"ש אפריאט

 
 משתתפים: :נוכחים

 יו"ר הועדה  -עו"ד ראיס אבו סייף 
 סגן רה"ע   -מאור אשש 

 (16:43חברת מועצה )  -אורלי ארביב 
 חבר מועצה  -הרב מיכאל דרעי 

 חבר מועצה -יאיר דידי 
 
 
  

 
 

 חסרים: 
 חבר מועצה -שלומי פנטה 
 חבר מועצה   -הראל שוהם

 
 

 גזברית העירייה    -זה עללאל רו
 יועמ"ש -דבורי  עו"ד דורון  

  משפטיתלשכה   -  שיר בסאדעו"ד 
 מהנדסת העיר -אנה סולובייצ'יק 'ז

 מנהלת אגף החינוך -נועה בן יוסף 
 נציגת מח' מחשוב -עירית לוטן 
 מנהל האגף לשירותים  -אייל קהלני 

 ראש צוות משאבי קהילה   -מירב אורנשטיין 
 מנהל מח' גינון  -יוסף ברוש 
 הל מח' אסטרטגיהמנ  -אמיר וידר 

 מנהלת מח' רכש -מיכל רוטמן 
 חשב העירייה -קונסטנטין גורליק 

אגף מזכירות ומנהל  תס. מנהל   -ו"ד שלי ביטון ע
 העירייה 

  

 

 . 16:40  - הועדה התחילה בשעה
                                                 

 
 הנדון:

 
  אספקת חבילת מחשוב לעובדי הוראה  - 8/21קול קורא מס'   .1

 עיריית רמלה פרסמה קול קורא עבור חבילת מחשוב לעובדי הוראה. 

, 2022-2024וצפי לרכישה בשנים הבאות  2021 -מחשבים ניידים ל 100רכישת   -אומדן העירייה  

 בהתאם לצורך.

 

 המחלקה המקצועית :

  קרן אתנה.עמותה אחת רכשה והגישה את מסמכי המכרז :  

 המחלקה המקצועית בדקה את תנאי הסף ) כמפורט  בהרחבה בחוות הדעת של המחלקה המקצועית (

ובשנתיים  2021מח' מחשוב ממליצה לאשר ההתקשרות עם קרן אתנה לשנת  -המלצת המחלקה המקצועית  

 מחשבים לעובדי הוראה במסגרת הפרויקט.  60 הרכישה הינה עבור הבאות בהתאם לצורך. 

 , מותנה בשווי הדולר ביום התשלום.  )למחשב   ₪100 )  $ 20,000כ  -שווי כמות זו בהתאם לשווי התרומה 

 

 המשפטית : המחלקה 

 אתנה עומדת בתנאי הסף של הקול קורא.  קרןעמותת 
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 הצעה במידה והועדה תחליט לפסול את קרן אתנה ,  –כשרה אשר  על כן, בפני ועדת מכרזים ישנה הצעה אחת 

דלקמן:  התקשרות  עומדת בפני העירייה אחת משתי האפשרויות כ  זו בשל נימוקים אשר יירשמו  בפרוטוקול,

 בחוזה ללא מכרז

ועריכת מכרז חדש ביטול המכרז  או )ח( לתקנות העיריות 22לאחר אישור מועצת העיר בהתאם  לקבוע בתקנה 

 )ג(23תקנה ע"פ  

 לתקנות העיריות.

 

 על הועדה להכריז  ממליץ לחברי,לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית  - עו"ד ראיס אבו סייף  

 . זוכה   ההצעה כעל  קרן אתנה הצעתה של 

 פה אחד. -בעד   -הצבעה 
 

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

 מתן שירותי טיפולים פרטניים ומשפחתיים באגף רווחה והשירותים חברתיים -קול קורא  .2

פול בילדים/ נוער/ צעירים לטובת טי ור מתן טיפולים פרטניים ומשפחתייםעיריית רמלה פרסמה קול קורא עב

 והוריהם המופנים מטעם אגף הרווחה והשירותים החברתיים. 

 כולל מע"מ לשעה. ₪  204דן העירייה הינו בהלימה למחר שקבע מפעל הפיס ועומד על אומ

 חברה אחת רכשה והגישה את מסמכי המכרז : חברת תכנים בע"מ. 

 

 המחלקה המקצועית : 

 המחלקה המקצועית בדקה את תנאי הסף ) כמפורט  בהרחבה בחוות הדעת של המחלקה המקצועית (

 . מכון תכנים אגף לשירותים חברתיים  ממליץ לאשר ההתקשרות עם  המלצת המחלקה המקצועית :

ק שירותי טיפול וליווי במשבר, פשנה. המכון מס 30 -הינו גוף מוכר בעבודה סוציאלית מזה למעלה ממכון תכנים 

 סדנאות העצמה , קורסים , השתלמויות ועוד. 

 כולל מע"מ לשעת טיפול (. ₪  204)  םשני 3 -ההתקשרות תהא ל

 

 במידה והועדה תחליט לפסול את חברת תכנים בע"מ  ,  -כשרהאשר  על כן, בפני ועדת מכרזים ישנה הצעה אחת 

 הצעה

דלקמן:  התקשרות  עומדת בפני העירייה אחת משתי האפשרויות כ  זו בשל נימוקים אשר יירשמו  בפרוטוקול,

 בחוזה ללא מכרז

ועריכת מכרז חדש ביטול המכרז  או )ח( לתקנות העיריות 22לאחר אישור מועצת העיר בהתאם  לקבוע בתקנה 

 )ג(23ע"פ  תקנה 

 לתקנות העיריות.
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 על הועדה להכריז  ממליץ לחברי,לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית  - עו"ד ראיס אבו סייף  

 . זוכה   ההצעה כעל  ברת תכנים בע"מ  הצעתה של 

 כולל מע"מ לשעת טיפול (. ₪  204)  םשני 3 -ההתקשרות תהא ל

 פה אחד. -בעד   -הצבעה 
 

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

    במסגרת התקשרות עם ספק יחיד  "מ התקשרות העירייה עם "אקווה מערכות ניהול תשתיות בע .3

  תמיכה ותיקונים לבקרי ההשקיה שבגינות הציבוריות.מתן שירותי  -מהות ההתקשרות 

 
 במסגרת ספק יחיד.   , אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ לאשר ההתקשרות עם  מחלקת גינון מבקשת 

               
 -המחלקה המקצועית 

להתקשר עם ספק יחיד כמפורט להלן : בעיר רמלה מותקנות מערכות המחלקה המקצועית פרסמה קול קורא 

 השקיה ממוחשבות הכוללות בין היתר מחשבי בקרת השקיה. 

חברת אקווה הינה הנציגה הבלעדית מטעם חברת מוטורולה סולושנס למתן שירות תמיכה ותיקונים 

 טכני לבקרי ההשקיה שבגינות הציבוריות. 

 
 -המחלקה המשפטית 

פורסם קול קורא בעיתונות הארצית והמקומית על הכוונה להתקשר עם מבדיקת המחלקה המשפטית עולה כי 

ספק יחיד כמפורט להלן : בעיר רמלה מותקנות מערכות השקיה ממוחשבות הכוללות בין היתר מחשבי בקרת 

יהול תשתיות. העירייה על ידי אקווה מערכות נתקנות הן מתוצרת מוטורולה וסופקו השקיה. כלל המערכות המו

 IRRINETמעוניינת להתקשר עם החברה לצורך מתן שירותי אחזקה , שירות ותמיכה למערכת בקרת השקייה 

 מתוצרת חברת מוטורולה סולושנס ישראל בע"מ. 

 

 

 

די בארץ המסוגל לספק שירותי תפעול ואחזקה ירם היחוגהיא ה מערכות ניהול תשתיות בע"מ חברת אקווה

 למערכות האמורות 

 הן. יעל כלל מרכיב

 

מחלקה מבקשת להתקשר עם החברה למתן השירותים לתקופה בת שלוש שנים עם אופציה להארכה ה
 בשנתיים נוספות. 
 לא כולל מע"מ. לשנה. ₪  30,780 -עלות ההתקשרות

 
 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3תקנה בהתאם ל  ספק יחיד ההתקשרות הינה במסגרת 

1987. 
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במסגרת אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ,  עם ח' המשפטית לאשר את ההתקשרות אשר על כן ,ממליצה המ

כי   מחלקת גינון בכפוף להצהרת  וזאת 1987 -( לתקנות ה )מכרזים(,תשמ"ח4)3בהתאם לתקנה ספק יחיד 

 שחברת נבדק ואושר 

אקווה הינה הנציגה הבלעדית מטעם חברת מוטורולה סולושנס למתן שירות תמיכה ותיקונים טכני 

 , אין מניעה משפטית לאשר התקשרות זו.לבקרי ההשקיה שבגינות הציבוריות 

 
לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית ובכפוף להצהרת  - עו"ד ראיס אבו סייף 

אקווה הינה הנציגה הבלעדית מטעם חברת מוטורולה סולושנס למתן שירות תמיכה חברת  כי  מחלקת גינו

חברת אקווה מערכות  ממליץ  לאשר ההתקשרות עם, ותיקונים טכני לבקרי ההשקיה שבגינות הציבוריות 

 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3לתקנה , בהתאם במסגרת ספק יחיד  ניהול תשתיות בע"מ

1987. 

 שלוש שנים עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות. ת תהא לתקופה של ההתקשרו

 לא כולל מע"מ. לשנה. ₪  30,780 -עלות ההתקשרות

 

 פה אחד.        -בעד  -הצבעה  
 

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

 מחיר בדבר עמלות סליקת אשראיהליך קבלת הצעות  .4

 

 המחלקה המקצועית : 

ידה ירייה בשיתוף מחלקת משק ונכסים נעשתה פנייה אחבמסגרת הליך התמחרותי שנערך ע"י גזברות הע

 . ושוויונית לכל החברות הקיימות כיום בשוק בתחום סליקת כרטיסי אשראי 

 אקספרס נעשית באמצעות חברת ישראכרט.  סליקת המותגים ישראכרט, מסטרקארד ואמריקן

 ) לאומי קארד לשעבר ( ומותג דיינרס נסלק על ידי כאל.  MAXמותג ויזה נסלק על ידי חברת 

ויזה, ישראכרט  -נעשתה  פנייה לקבלת הצעות מחיר  עבור עמלת סליקת כרטיסי אשראי של המותגים 

 ומסטרקרד בין שלושת החברות היחידות הקיימות בשוק. 

 לא הגישה הצעה.  - החברות שנענו לפנייה : ישראכרט, כ.א. ל , חברת מקס 

 

 להלן פירוט הצעות המחיר : 

 

 0.604% ישראכרט 
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 0.627% כאל 

 
 
 
 

 גזברות העירייה ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של חברת ישראכרט. 

 ההתקשרות תהא לשנתיים ושנה אופציה נוספת. 

 
 המחלקה המשפטית : 

 גזברות העירייה ערכה התמחרות בדבר עמלות סליקת כרטיסי אשראי. 
 שתי חברות הגישו הצעותיהן. 

 
 להלן סקירת ההצעות : 

 
 המציעה עומדת בתנאים המחייבים.  -כרטיסי אשראי לישראל בע"מ  ) כ.א.ל (  .1

 המציעה עומדת בתנאים המחייבים.   -ישראכרט  בע"מ  .2
 

כרטיסי אשראי לישראל בע"מ  ) כ.א.ל ( , ישראכרט    -הצעות כשרות     2נן בפני ועדת מכרזים יש אשר על כן,
 בע"מ . 

 
 

 , ממליץ לחברימחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית לאחר סקירת ה - עו"ד ראיס אבו סייף  

 הועדה להכריז 

 חברת ישראכרט אשר הצעתה היא הזולה ביותר. הצעתה של   על 

 ההתקשרות תהא לשנתיים ושנה אופציה נוספת. 

 
 פה אחד.  -בעד   -הצבעה  

 (.4נספח  - )רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית                                                              

                                           

 לביצוע תכנון וניהול פרויקטים בתחום קהילת הוותיקים   - 10/21מכרז פומבי  .5

 עיריית רמלה פרסמה מכרז לביצוע תכנון וניהול פרויקטים בתחום קהילת הוותיקים. 

 למכרז הוגשו שתי הצעות : 

 המציעה עומדת בתנאי הסף , בהצעתה לא נפלו פגמים. -זהבה קורן רוקח בע"מ   .1

 , המציע לא הציג ניסיון רלוונטי לתחום המכרז.תבהתאם לחוות הדעת המקצועי  -וקידום בריאות צור ליווי  .2

פטית קבלת מסמכי המכרז והמלצת הלשכה המש תנאים אלו נבדקו בנוסף על ידי הלשכה המשפטית בעת

 לזמן את 

בתנאי הסף ועדת מכרזים לשם מתן הסבר בדבר עמידתו והמציע צור ליווי וקידום ביראות לשימוע ב

 ובאמות המידה שנקבעו.
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לא זומן   והמציע ' צור ליווי וקידום בריאות'לאור העובדה כי נפלה שגגה   - עו"ד ראיס אבו סייף        

 לוועדה לשם

 מתן הסבר בדבר עמידה / אי עמידה בתנאי הסף , נושא זה ירד מסדר היום.       

 **  המחלקה המשפטית תבחן אפשרות למתן התייחסות בכתב .         

 נושא זה ירד מסדר היום.              
 

 (.5נספח  - )רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ויצירה למוסדות החינוך חומרים מתכלים  אספקת ציוד משרדי , - 4/21 מס'  מכרז פומבי .6

 ומשרדי העירייה בעיר רמלה

ויצירה למוסדות החינוך , חומרים  מתכלים אספקת ציוד משרדי  -  4/21עיריית רמלה פרסמה מכרז פומבי מס' 

 ומשרדי העירייה בעיר רמלה. 

 

 למכרז הוגשו שתי הצעות : 

 המציעה עומדת בתנאי הסף , בהצעה לא נמצאו פגמים.   -גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ חברת   .1

בהתאם לאמור בחוות הדעת של המחלקה המקצועית צוין כי לעירייה ניסיון קודם שאינו טוב עם החברה , 

 המחלקה המקצועית ביקשה הבהרות מהחברה . 

תקשרות מחלקה המקצועית פרסה טענותיה כלפי החברה ופירטה את ניסיונה הרע ואת הליקויים מה

 האחרונה. 

 יבה לטענות העירייה במכתב ) מצ"ב(. הגהחברה 

המציע אינו עומד בתנאי הסף , המציע לא הוכיח כי ברשותו עסק פעיל לאספקת ציוד משרדי   -אושר בגן  .2

להוראות למשתתפים, במהלך החמש שנים האחרונות. כמו כן, המציע לא הוכיח כי הוא  49כמפורט בסעיף 

, עם כל גוף, בכל 2016-2020בשנים ₪ ופים ציבוריים לפחות בהיקף כספי של מיליון התקשר עם שני ג

 שנה. 

 

  גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מ.  חברת -אשר על כן, בפני ועדת המכרזים הצעה כשרה אחת 
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, על ועדת המכרזים לבחון ולדרוש הסברים חברהכי לאור הניסיון הקודם של העירייה בעבודה אל מול היודגש 

 מהחברה בטרם קבלת החלטה. 

 

 -דיון 

לאור האמור בחוות הדעת המקצועית בדבר אי שביעות רצון העירייה בעבודה מול החברה  ונוכח העובדה כי 

 .לא נתנה התייחסותה 2019( ולגבי שנת 2020נסיבות הקשורות בנגיף הקורונה ) שנת החברה ציינה במכתבה 

כמו כן , החברה מבקשת במכתבה  לקבוע פגישה משותפת של נציגי החבה עם גורמים מקצועיים בעירייה, ועדת 

 למתן הבהרות והסברים בפני  הועדה.מ,  גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע" המכרזים רואה לנכון לזמן את חברת 

 

ת רצון העירייה בעבודה מול המקצועית בדבר אי שביעולאור האמור בחוות הדעת  -עו"ד ראיס אבו סייף   

 החברה

 לטענות העירייה אינה ענתה באופן ענייני  גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מונוכח העובדה כי חברת  

 , בטרם

 תתקבל החלטה באשר למכרז זה  ולפנים משורת הדין , יש לזמן את החברה לשימוע בפני ועדת מכרזים. 

 

 פה אחד.  -בעד   -הצבעה 
 

 

 
 (6נספח  - )רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית                                                             

 

 

 

 

 

 

 התקשרות העירייה עם הפעלת "תכנית קרב" במערכת החינוך במסגרת התקשרות עם ספק יחיד .7

 הפעלת תכנית קרב במערכת החינוך במסגרות גני הילדים ובתי הספר.  -מהות ההתקשרות

שוויונית יותר באמצעות פעולות העשרה   התכנית פועלת במטרה להעניק לילדים הזדמנות חינוכית וחברתית

 והעצמה במערכת החינוך. 

 
להפעלת תכנית  החברה למתנסים מרכזים קהילתיים בישראל  לאשר ההתקשרות עם  אגף החינוך והנוער מבקש 

 קרב, במסגרת ספק יחיד. 
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 -המחלקה המקצועית          
לשם הפעלת יים בישראל החברה למתנסים מרכזים קהילתמבקשת לאשר ההתקשרות עם  המחלקה המקצועית 

שירותי ניהול ותפעול של תכניות להעשרה ) תכנית קרב ( במטרה להעניק לילדים הזדמנות חינוכית וחברתית 

 שוויונית יותר באמצעות פעולות העשרה והעצמה, באמצעות התקשרות עם ספק יחיד. 

תלמידי    1,629 ( בעבור2021-2022מבקש להפעיל את התכנית בשנת הלימודים תשפ"ב ) אגף החינוך והנוער 

 . תלמידי בתי ספר יסודיים 6,105 -גני ילדים ו

 הפעלת הפרויקט תעניק מענה מקצועי לעל המגזרים בעיר. 

 

 - משפטיתהמחלקה          
בחלקה על ידי העמותות ) באמצעות הכספים המשולמים  אגף החינוך, מדובר בתכנית ייחודית הממומנתלדברי 

כונת , כאשר אין תכנית דומה באופי ובמת בחלקה האחר על ידי העירייה והורי התלמידים (לה ממשרד החינוך

ר בזכיין של מכרז אשר פורסם ע"י ובשתכנית זו פועלת ואשר יכולה לתת מענה דומה ובעיקר לאור העובדה שמד

 (. 2/1.2019משרד החינוך ) מכרז מס' 

ברה ופועלות לשינוי חינוכי חברתי המקדם צמצום פערים תכנית קרב הינה יוזמה משותפת בין משרד החינוך והח

 ומעודד שוויון הזדמנויות בחבר הישראלית באמצעות פעולות העשרה והעצמה במערכת החינוך. 

 

 ₪.  2,629,351השתתפות הרשות : ₪,  3,948,565עלות הפרויקט הינה 

       

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

 

החברה למתנסים מרכזים קהילתיים בישראל ,   עם ח' המשפטית לאשר את ההתקשרות אשר על כן ,ממליצה המ

 במסגרת 

אין אגף החינוך כי בכפוף להצהרת  וזאת 1987 -( לתקנות ה )מכרזים(,תשמ"ח4)3בהתאם לתקנה ספק יחיד 

ר ובכונת שתכנית זו פועלת ואשר יכולה לתת מענה דומה ובעיקר לאור העובדה שמדדומה באופי ובמת תכנית  

 (. 2/1.2019בזכיין של מכרז אשר פורסם ע"י משרד החינוך ) מכרז מס' 

 

אגף לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית ובכפוף להצהרת  - עו"ד ראיס אבו סייף 

כונת שתכנית זו פועלת ואשר יכולה לתת מענה דומה ובעיקר לאור ומה באופי ובמת אין תכנית דהחינוך כי 

, ממליץ לאשר (2/1.2019ר בזכיין של מכרז אשר פורסם ע"י משרד החינוך ) מכרז מס' ובהעובדה שמד

, בהתאם במסגרת ספק יחיד , החברה למתנסים מרכזים קהילתיים לאשר ההתקשרות עםההתקשרות עם 

 .1987 -קנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח( לת4)3לתקנה 

 ₪.  2,629,351השתתפות הרשות : ₪,  3,948,565עלות הפרויקט הינה 

 

 פה אחד.  -בעד   -הצבעה 
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 (7נספח   - )רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית                                                             

 
 
 

 תוספת לסדר היום : 
 

 עדההפעלת מרכז הס -קול קורא  .8

 לא הוגשה כל הצעה.  קול קורא אשר בנדון, לקול קורא העירייה פרסמה 
  - מחלקה מקצועית

לפני כשנתיים הופסקה הפעילות של מרכז ההסעדה בצורה סדירה, זאת לאור הפסקת התרומה הקבועה 

 שהתקבלה מקרן 

 אסיה קוגן וחוג ידידי אסף הרופא. 

במהלך השנתיים האחרונות נבדקו מספר אפשרויות לנפעלת מרכז ההסעדה בשיתוף עמותות שונות הפועלות 

 במרחב הפיזי ו/או מתעסקות בחלוקות מזון. 

תושבים בודדים ומבוגרים שאין  100 -מדובר בשירות חשוב ומשמעותי שכן המקום משמש עוגן לביטחון תזנותי לכ

 כאמור, פרסום של קול קורא נוסף לא יועיל. . ידם משגת , מזון משביע ומבושל

 
 לשכה משפטית :

ואין בפני ועדת המכרזים אף הצעה תקינה אשר   הפעלת מרכז הסעדהלקול קורא  מאחר ולא הוגשה כל הצעה 

ניתן להביאה לדיון בוועדה, עומדות בפני העירייה האפשרויות הבאות : התקשרות  בחוזה ללא מכרז לאחר אישור 

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

 )ג( לתקנות העיריות.23

 

 לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית ובייחוד לאור העובדה כי  -עו"ד ראיס אבו סייף 
בשירות חשוב ומשמעותי מדובר מינוי ועדה מקצועית יקצר את לוחות הזמנים באופן משמעותי , 

תושבים בודדים ומבוגרים שאין ידם משגת , מזון  100 -לכ ונתישכן המקום משמש עוגן לביטחון תז

 משביע ומבושל. 

אשר  למנות ועדה מקצועיתממליץ בפני חברי הועדה   כאמור, פרסום של קול קורא נוסף לא יועיל, 

לשם  קול הקורא תערוך פניה אחידה ושוויונית לחברות העומדות בתנאי הסף שפורסמו ב

 בכפוף לאישור מועצת העיר.התמחרות, 

, שגיא רוזנבלט, מירב חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות : אורלי ארביב , יאיר דידי 

 אורנשטיין.

 ועדת מו"מ , מוזמן להשתתף.**  הערה : כל חבר מועצה שמעוניין להשתתף בו  
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 בעד : פה אחד.   -הצבעה 
 

 (8נספח   -)רצ"ב חוו"ד מקצועית ומשפטית                                                               

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 המלצות הועדה :
 
 

  אספקת חבילת מחשוב לעובדי הוראה  - 8/21קול קורא מס'   .1

ממליצה בפני ראש  הועדהלאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית, הדיון שהתקיים   

 העירייה להכריז  

 . כעל ההצעה  זוכהקרן אתנה  הצעתה של   על  

 

 מתן שירותי טיפולים פרטניים ומשפחתיים באגף רווחה והשירותים חברתיים -קול קורא  .2

הועדה ממליצה בפני ראש והמחלקה המשפטית, הדיון שהתקיים,  לאחר סקירת המחלקה המקצועית

 העירייה להכריז 

 . כעל ההצעה  זוכהחברת תכנים בע"מ      ההצעה של  על 

 כולל מע"מ לשעת טיפול (. ₪  204שנים )  3 -ההתקשרות תהא ל

התקשרות העירייה עם "אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ" במסגרת התקשרות עם ספק  .3

                                                   יחיד  
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ועדה ממליצה בפני ראש הלאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית, הדיון שהתקיים 

, בהתאם במסגרת ספק יחיד  ניהול תשתיות בע"מחברת אקווה מערכות עם  העירייה לאשר ההתקשרות 

 .1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3לתקנה 

 ההתקשרות תהא לתקופה של שלוש שנים עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות. 

 לא כולל מע"מ. לשנה. ₪  30,780 -עלות ההתקשרות

 

 הליך קבלת הצעות מחיר בדבר עמלות סליקת אשראי .4

הועדה ממליצה בפני ראש ת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית, הדיון שהתקיים לאחר סקיר

 העירייה להכריז 

 חברת ישראכרט . של הזולה ביותר   על ההצעה של

 ההתקשרות תהא לשנתיים ושנה אופציה נוספת. 

 

 לביצוע תכנון וניהול פרויקטים בתחום קהילת הוותיקים  - 10/21בדיקת מסמכי מכרז פומבי  .5

כי נפלה שגגה   ונוכח העובדהלאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית, הדיון שהתקיים 

בתנאי הסף לא זומן לוועדה לשם מתן הסבר בדבר עמידה / אי עמידה   והמציע ' צור ליווי וקידום בריאות'

 , נושא זה ירד מסדר היום. 

 **  המחלקה המשפטית תבחן אפשרות למתן התייחסות בכתב .         

 נושא זה ירד מסדר היום.              
 

אספקת ציוד משרדי ,חומרים מתכלים ויצירה למוסדות  - 4/21בדיקת מסמכי מכרז פומבי  .6

 החינוך ומשרדי העירייה בעיר רמלה

ונוכח העובדה כי העירייה  והמחלקה המשפטית, הדיון שהתקיים המחלקה המקצועיתלאחר סקירת 

ובנוסף החברה  אינה ענתה  גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מאינה שבעת רצון משירותי חברת  

תתקבל החלטה באשר למכרז זה  ולפנים משורת הדין מבוקש את  באופן ענייני לטענות העירייה  , בטרם

 שימוע בפני ועדת מכרזים. החברה ל

 

 

 

 

 

התקשרות העירייה עם הפעלת "תכנית קרב" במערכת החינוך במסגרת התקשרות עם ספק  .7

 יחיד
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בפני ראש  יצההועדה ממללאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית, הדיון שהתקיים 

, בהתאם יחיד  במסגרת ספק, עם החברה למתנסים מרכזים קהילתיים   לאשר ההתקשרותהעירייה 

 .1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3לתקנה 

 ₪.  2,629,351השתתפות הרשות : ₪,  3,948,565עלות הפרויקט הינה 

                   

 בדיקת מסמכי קול קורא הפעלת מרכז הסעדה .8

מינוי ה ובייחוד לאור העובד לאחר סקירת המחלקה המקצועית והמחלקה המשפטית, הדיון שהתקיים 

שכן  בשירות חשוב ומשמעותיועדה מקצועית יקצר את לוחות הזמנים באופן משמעותי ,מדובר 

תושבים בודדים ומבוגרים שאין ידם משגת , מזון משביע  100 -תי לכהמקום משמש עוגן לביטחון תזונ

למנות ועדה הועדה ממליצה בפני ראש העירייה    ומבושל. כאמור, פרסום של קול קורא נוסף לא יועיל, 

אשר תערוך פניה אחידה ושוויונית לחברות העומדות בתנאי הסף שפורסמו בקול  מקצועית

 בכפוף לאישור מועצת העיר.הקורא  לשם התמחרות, 

חבר  -חברת מועצה  , יאיר דידי   -חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות : אורלי ארביב  

 ראש צוות משאבים וקהילה.  -ס. גזברית העירייה ,  מירב אורנשטיין -מועצה , שגיא רוזנבלט

 **  הערה : כל חבר מועצה שמעוניין להשתתף בוועדת מו"מ , מוזמן להשתתף.  

 
 

 

 

 עו"ד ראיס אבו סייף                                                      שלי ביטון עו"ד         
  יו"ר עדת מכרזים ס. מנהל אגף מזכירות  ומנהל העירייה                                       
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 החלטות ראש העיר : 

 

  אספקת חבילת מחשוב לעובדי הוראה  - 8/21קול קורא מס'   .1

 . כעל ההצעה  זוכהקרן אתנה  של  מאמץ החלטת הועדה ומכריז על הצעתה של 

 מתן שירותי טיפולים פרטניים ומשפחתיים באגף רווחה והשירותים חברתיים -קול קורא  .2

 . כעל ההצעה  זוכהחברת תכנים בע"מ    מאמץ החלטת הועדה ומכריז על הצעתה של 

 כולל מע"מ לשעת טיפול (. ₪  204שנים )  3 -ההתקשרות תהא ל

התקשרות העירייה עם "אקווה מערכות ניהול תשתיות בע"מ" במסגרת התקשרות עם ספק  .3

                                                   יחיד  

במסגרת  מערכות ניהול תשתיות בע"מחברת אקווה ומאשר ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה 

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

 ההתקשרות תהא לתקופה של שלוש שנים עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות. 

 לא כולל מע"מ. לשנה. ₪  30,780 -עלות ההתקשרות

 

 הליך קבלת הצעות מחיר בדבר עמלות סליקת אשראי .4

 חברת ישראכרט . של הזולה ביותר ומכריז על הצעתה  מאמץ החלטת הועדה

 ההתקשרות תהא לשנתיים ושנה אופציה נוספת. 

 

 לביצוע תכנון וניהול פרויקטים בתחום קהילת הוותיקים  - 10/21בדיקת מסמכי מכרז פומבי  .5

לא זומן לוועדה לשם מתן הסבר בדבר   'תוהמציע ' צור ליווי וקידום בריאוכי נפלה שגגה   נוכח העובדה

 אי הסף ,מאמץ החלטת הועדה להורדת הנושא מסדר היום. עמידה / אי עמידה בתנ

 חן אפשרות למתן התייחסות בכתב . **  המחלקה המשפטית תב   

 נושא זה ירד מסדר היום.  
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 בס"ד

למוסדות אספקת ציוד משרדי ,חומרים מתכלים ויצירה  - 4/21בדיקת מסמכי מכרז פומבי  .6

 החינוך ומשרדי העירייה בעיר רמלה

ובנוסף  גרפיטי שיווק ציוד משרדי ונייר בע"מנוכח העובדה כי העירייה אינה שבעת רצון משירותי חברת  

תתקבל החלטה  בטרםמאמץ החלטתה ועדה לפיה החברה  אינה ענתה באופן ענייני לטענות העירייה  , 

 בפני ועדת מכרזים.  תזומן החברה  באשר למכרז זה  ולפנים משורת הדין 

 

התקשרות העירייה עם הפעלת "תכנית קרב" במערכת החינוך במסגרת התקשרות עם ספק  .7

 יחיד

עם החברה למתנסים מרכזים    ההתקשרותומאשר   מאמץ החלטת הועדה ומכריז על הצעתה של 

 .1987 -)מכרזים(, תשמ"ח( לתקנות העיריות 4)3לתקנה , בהתאם במסגרת ספק יחיד , קהילתיים

 ₪.  2,629,351השתתפות הרשות : ₪,  3,948,565עלות הפרויקט הינה 

  

 

 

                  

 

 בדיקת מסמכי קול קורא הפעלת מרכז הסעדה .8

אשר תערוך פניה אחידה ושוויונית לחברות  למנות ועדה מקצועיתמאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 בכפוף לאישור מועצת העיר.העומדות בתנאי הסף שפורסמו בקול הקורא  לשם התמחרות, 

חבר  -חברת מועצה  , יאיר דידי   -חברי הועדה המקצועית שיערכו את ההתמחרות : אורלי ארביב  

 ראש צוות משאבים וקהילה.  -ס. גזברית העירייה ,  מירב אורנשטיין -מועצה , שגיא רוזנבלט

 **  הערה : כל חבר מועצה שמעוניין להשתתף בוועדת מו"מ , מוזמן להשתתף.  

 

   

 

 
 

 מיכאל וידל                                                                  
 ראש העירייה                                                                                                                

       
   רמלה      


