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 - (2021י לביו 20) תשפ"א אב שלישי יא' תקיימה ביוםשה( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת  מ
 ZOOMבאמצעות אפליקציית 

 

 

 משתתפים:                                                                             

                                                  גזברית העירייה  -רוזה עללאל 

                                          משנה ליועמ"ש  -ופי ויטלם עו"ד ס

             כלכלן אגף הנדסה                          -רו"ח עוז בן שלוש 

                                                   מנהלת מח' רכש  -מיכל רוטמן  

       ס. מנהל אגף מזכירות ומנהל העירייה   -עו"ד שלי ביטון 
 
 

 הנדון:
 

 עבור שרתי העירייה  VMWARE -רישיון ל  - 186/2021הצעה מס'  .1

מח' מחשוב   ,VMWAREלשם קבלת הצעות מחיר עבר חידוש רישיון  בסוף החודש מסתיים הרישיון לשרתים,

 הראל מחשבים, מטריקס נס מטח וסליטאק.כדלקמן : ספקים   4 -ל פנתה

 

 להלן טבלת השוואות מחיר : 

 נס מטח הראל 

 
 
 סטריקמ 

 
 
 ילטקס

סה"כ עלות חד פעמית 
           לשנה
 ₪  27,300 ₪  26,649 לפני מע"מ          

 
 

25,920  ₪ 

 
 

26,021  ₪ 
 

לא ₪  25,920חברת מטריקס ע"ס ההצעה הזולה ביותר של  מחלקת מחשוב ממליצה לאשר ההתקשרות עם 
 כולל מע"מ לשנה. 

  616000780  -מקור  תקציבי 

 

 ( 1) נספח מס'  

 

 חידוש ביטוח צי הרכב העירוני   -187/2021הצעה מס'  .2

  -רקע 

נדרש לחדש את כלל ביטוחי רכבי העירייה ) חובה , ורכוש ( . 1.8.21בתאריך   

יועצי  באמצעות לחידוש ביטוחי כלל רכבי העירייה , קצין הרכב פנה בבקשה לקבלת הצעות מחיר הרבשנה שעב
 הביטוח של העירייה חברת אורי אורלנד .
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חברת הביטוח "הראל " אישרה ההתקשרות עם  14.07.2020 מיום  33.2020-15 מס' .ועדת הצעות פטורות 
עבור ביטוח צי הרכב העירוני לשנה. ת באמצעות סוכנות הביטוח פלתורס מוניציפלי  

רכה בשנה אחת נוספת בהתאם לתנאים של שנה קודמת ) אישנה אופציה להצוין כי  בהצעת המחיר כאמור, 
2020  ) .  

 

 

ס ררת הראל ממשרד יועצי הביטוח אורי אורלנד פנתה לחברת הביטוח " הראל " באמצעות סוכנות פלתועו"ד אוש
 מוניציפלית 

. בבקשה לקבלת הצעת לחידוש ביטוחי רכבי העירייה והתנאים לשנה נוספת   

את אורי אורלנד אשר ממליצה לחדש בשנה נוספת  מצ"ב המלצתה של עו"ד אושרת הראל ממשרד יועצי הביטוח 
 ביטוחי רכבי העירייה בתנאים הקיימים ובהצעת המחיר ע"פ המצב הקיים .

 הראל חברה לביטוח :   - להלן הצעת המחיר

 כולל מע"מ.₪  21,466  -  2021סה"כ פרמיית ביטוחי החובה לשנת 

 כולל מע"מ. ₪  21,236  -  2021סה"כ פרמיית הרכוש לשנת 

 . 01.08.2021-31.07.2022   - תוקף הביטוח החדש

ממליץ לאשר חידוש ביטוחי צי קצין הרכב של העירייה ) בהמלצת משרד יועץ הביטוח של העירייה אורי אורלנד ( 

) כולל מע"מ  חש"  42,702ע"ס   עם חברת " הראל חברה לביטוח "  לשנה נוספתהרכב העירוני של עיריית רמלה 

 כולל מע"מ. ₪  21,236  -כולל מע"מ, רכוש ₪  21,466  -חובה 

 

 1931000440 - מקור תקציבי 

 ( 2) נספח מס' 

 

 "כושר זהב" בריאות וכושר לגיל השלישי תכנית  -2021881/הצעה מס'  .3

 .13העירייה מעוניינת לקדם תכנית מצולמת העוסקת בתחום כושר ובריאות לגיל השלישי אשר תשודר ברשת 

תצולם בערים בעלות אג'נדה המעודדות אורח ( תכנית בריאות והספורט לגיל השלישי"כושר הזהב" )התכנית 
 בריא ופועלות בנושא עם אוכלוסיית הגיל השלישי.

, בשעות הצהרים. 13פעמים בשידורי רשת  5תכניות אשר כל אחת תשודר  3יצולמו ברמלה במסגרת התכנית, 
 השידורים יהיו

ידורים חוזרים לרבות עבור אוכלוסיות הגיל השלישי המתגוררות בבתי אבות ודיור מוגן.זמינים גם בש  

בין . ורט והבריאות לגיל הזהב, מאמנת כושר בכירה ומנוסה, גורו בתחום הספענת גיסיןאת התוכנית תנחה ותוביל 
טוריים הקיימים בעיר.היתר התכנית תביא לידי ביטוי את הסיפור ההיסטורי של העיר תוך חשיפת האתרים ההיס  
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מדובר בתכנית נישה שלא קיימת מקבילה לה בערוצים מתחרים שערך נציג דוברות העירייה ,  יודגש כי מבדיקה 
 ועל כן לא ניתן לקבל הצעה מתחרה.

 להלן הצעת מחיר - אולפני מלון : 

לא כולל מע"מ. ₪  30,000  

פעמים כל אחת בערוץ טלוויזיה מרכזי( 5ישודרו תכניות אשר  3-דובר במחיר סביר, היות ומדובר במ  

 מחלקת הדוברות ממליצה לאשר את התקשרות עם אולפני מלון. 

 

1614000781 -תקציבי מקור   

 ( 3) נספח מס' 

 

 

 המלצות  הועדה:

 

 עבור שרתי העירייה  VMWARE -רישיון ל  - 186/2021הצעה מס'  .1

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

חברת מטריקס ע"ס  ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר  מחשובהועדה מאשרת המלצת מח'  , 

 לא כולל מע"מ לשנה.₪  25,920

 

 חידוש ביטוח צי הרכב העירוני   -187/2021הצעה מס'  .2

קצין הרכב, הבדיקה המקיפה שנעשתה ע"י יועצת הביטוחים של העירייה  לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

רכה בשנה אחת נוספת בהתאם לתנאים של שנה קודמת אישנה אופציה להצוין כי  בהצעת המחיר והעובדה כי     

חידוש ביטוחי צי הרכב העירוני , הועדה מאשרת המלצת קצין הרכב וממליצה בפני ראש העיר לאשר  (  2020) 

  -) חובה כולל מע"מ  חש"  42,702עם חברת " הראל חברה לביטוח "   ע"ס  לשנה נוספתשל עיריית רמלה 

 כולל מע"מ. ₪  21,236  -כולל מע"מ, רכוש ₪  21,466

 

 "כושר זהב" בריאות וכושר לגיל השלישי תכנית  -188/2021הצעה מס'  .3

מח' הדוברות ובהתאם לחוות הדעת המשפטית המתבססת על  הוראת נציגת בבקשה ובנספחים, הסבר  לאחר עיון

חוזה לביצוע עבודה מדעית,   (5)"  בין היתר: תקובע 1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח5) 3 סעיף 

הועדה מאשרת המלצת מח' דוברות וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם    ;"אמנותית או ספרותית

  לא כולל מע"מ.₪  30,000אולפני מלון ע"ס 
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 רונן עזריה                                               רוזה עללאל                                      
 מנכ"ל העירייה                                           העירייהגזברית                              

 
 
 

 החלטות ראש העיר:
 
 

 עבור שרתי העירייה  VMWARE -רישיון ל  - 186/2021הצעה מס'  .1

 לא כולל מע"מ לשנה.₪  25,920חברת מטריקס ע"ס  ההתקשרות עם מאמץ החלטת הועדה ומאשר 

 

 חידוש ביטוח צי הרכב העירוני   -187/2021הצעה מס'  .2

עם חברת " הראל  לשנה נוספתחידוש ביטוחי צי הרכב העירוני של עיריית רמלה   מאמץ החלטת הועד ומאשר

כולל ₪  21,236  -כולל מע"מ, רכוש ₪  21,466  -) חובה כולל מע"מ  חש"  42,702חברה לביטוח "   ע"ס 

 מע"מ. 

 

 "כושר זהב" בריאות וכושר לגיל השלישי תכנית  -188/2021הצעה מס'  .3

 לא כולל מע"מ. ₪  30,000אולפני מלון ע"ס מאמץ החלטת הועדה ומאשר  ההתקשרות עם 

 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                      

 ראש העיר                                                                                                                  


