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 ינואר  18) תשפ"ב   שבט ' טז  ישלישיימה ביום שהתק( הצעות פטורותועדת רכש ובלאי )ישיבת מ
 .ZOOMבאמצעות אפליקציית  - (2022

 
 

 משתתפים :                                                                            נוכחים:                        

  משאבי אנוש ל אגף מנה -גדעון צרפתי                                            גזברית העירייה       -רוזה עללאל 

יועצת משפטית אגף הכנסות  -הר ברבר וזעו"ד                                    יועמ"ש       משנה ל - סופי ויטלם עו"ד 
  

                                              מח' רכש תמנהל ס.  -אבי דיל 

אגף הנדסה  כלכלן  -רו"ח עוז בן שלוש   

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

 הנדון:
 

 2022שעוני נוכחות ברחבי העירייה לשנת  - 202252/הצעה מס'  .1

עם שתי חברות שעונים ''ביוקום'' ו''י.ל.מ''. 2021עיריית רמלה עבדה בשנת   

, אגף ומוסדות ציבור וחינוך  העירייהמבני בלשם קבלת הצעות מחיר עבור מתן שירות לתחזוקת שעוני נוכחות 

לשתי החברות: ''ביוקום'' ו''י.ל.מ''. המשאבי אנוש פנ  

 

 להלן הצעות מחיר שהתקבלו:

כולל מע"מ.₪  18,658ע"ס -א. חברת "י.ל.מ"  

.(שעונים 37עבור )כולל מע"מ ₪  26,009.1ע"ס  -ב. חברת "ביוקום"  

 

ע"ס   כולל מע"מ ועם חברת ביוקום₪  18,658חברת י.ל.מ ע"ס התקשרות עם אגף משאבי אנוש ממליץ לאשר ה

שעונים (. 37)  כולל מע"מ₪  26,009.1  

. חודשים 12-השירות הינו ל**    

 

  1615000570 -תקציבי  מקור

 (1)נספח מס' 

 

 שכונת נאות בגין ) רחוב אבא אחימאיר(  - רחובהמשך התקשרות פסנתר  -202262/הצעה מס'  .2

"פסנתר רחוב",  אושר לעירייה במסגרת קול קורא של מפעל הפיס הצבת פסנתר במרחב הציבורי, 2019בשנת 

 הפסנתר 

 בשכונת נאות בגין.   2019הוצב בחודש דצמבר 

 18,000ע"ס אישרה ההתקשרות לשנה נוספת  02.12.2020מיום  49/2020-15מס'  מכרזים משותפים ועדת 

 (. 2021ינואר  - 2020)ינואר לא כולל מע"מ ₪ 

עבור הצעת מחיר עדכנית  "פסנתר רחוב"ביקש מנהל מחלקת תרבות מחברת לאור המשך משבר הקורונה, 

  תחזוקה של 
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 .נוספת שנה

 " :  " פסנתר רחוב   חברתלהלן הצעת מחיר של 

 לא כולל מע"מ.₪  12,000  

 מע"מ. לא כולל ₪  3,000צעה לעיטוף שיווקי לפסנתר בסך ה  -אופציה  

 .2023תיבחן שוב המשך התקשרות לשנת  2022לקראת סיום שנת 

 

 

 

 

 
 לא כולל מע"מ לשנה ₪  12,000ע"ס חברת " פסנתר רחוב"  מנהל מח' תרבות ממליץ לאשר ההתקשרות עם

 .(2023ינואר  -2022ינואר  )

 לא כולל מע"מ.₪  3,000עיטוף שיווקי לפסנתר בסך מבוקש לאשר כאופציה  

 .2023תיבחן שוב המשך התקשרות לשנת  2022לקראת סיום שנת **  הערה : 

 

  1822000786 -מקור תקציבי 
 

 (2)נספח מס' 

 
 

 רחוב  אהרון בוגנים בשכונת רמת דן   - המשך התקשרות פסנתר רחוב - 202227/הצעה מס'  .3

אושרה בקשתנו בקול קורא מטעם מפעל הפיס  לפסנתר רחוב  נוסף.  הפסנתר הוצב בשכונת רמת   2020בשנת 

 דן.

עם חברת פסנתר רחוב ע"ס אישרה ההתקשרות  02.12.2020מיום  49/2020-15מס'  מכרזים משותפים ועדת 

 לא ₪  15,000

 . (2022יוני  - 2021יוני ותחזוקה לשנה ראשונה  )כולל  מע"מ , הצבה 

עבור הצעת מחיר עדכנית  "פסנתר רחוב"ביקש מנהל מחלקת תרבות מחברת לאור המשך משבר הקורונה, 

 .נוספת שנה תחזוקה של 

 " פסנתר רחוב " :    להלן הצעת מחיר של חברת

 לא כולל מע"מ.₪  12,000  

 מע"מ. לא כולל ₪  3,000צעה לעיטוף שיווקי לפסנתר בסך ה  -אופציה  

 .2023תיבחן שוב המשך התקשרות לשנת  2022לקראת סיום שנת 

 

) יוני לא כולל מע"מ לשנה₪  12,000ע"ס חברת " פסנתר רחוב"  מנהל מח' תרבות ממליץ לאשר ההתקשרות עם 

 (.2023יוני  -2022
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 לא כולל מע"מ.₪  3,000לפסנתר בסך עיטוף שיווקי מבוקש לאשר כאופציה   

 

 .2023תיבחן שוב המשך התקשרות לשנת  2022לקראת סיום שנת **  הערה : 

 

  1822000786  -מקור תקציבי 
 ( 3)נספח מס' 

 

 אספקת שירותי מידע עסקי -28/2022הצעה מס'  .4

  הקשורים עימם.אגף הכנסות נדרש מעת לעת לקבל מידע עסקי על העסקים בתחומי העיר ועל עסקים 

דן אנד ברדסטריט, חברות כדלקמן:   2 -לשם קבלת הצעות מחיר עבור שירותי מידע עסקי, אגף הכנסות פנה ל

 .BDIחברת 

 ין כי בהתאם למידע המצוי בידי האגף , בישראל פועלות בתחום רק שתי החברות האמורות.יצו

 .דן אנד ברדסטריט   החברה שנענתה להצעה: 

 

  :חברת דן אנד ברדסטריט   -להלן הצעת מחיר 

 לא כולל מע"מ. ₪  16,000

 מהצעת החברה עולה כי ההצעה עונה על דרישות האגף.

 

 ההצעה המומלצת ע"י האגף היא חלופה ב' הכוללת את השירותים הקבועים בחלופה א'. 

 

 

לא כולל מע"מ לשנתיים )  ₪ 32,000דן אנד ברדסטריט ע"ס אגף הכנסות ממליץ לאשר ההתקשרות עם 

 ש"ח לא  16,000

 (.כולל מע"מ לשנה 

 

 1623000570 -ימקור תקציב

 (4)נספח מס' 

 

 

  המלצות  הועדה:

 

 2022שעוני נוכחות ברחבי העירייה לשנת  - 25/2022הצעה מס'  .1
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לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר נציגת אגף משאבי אנוש , הועדה מאשרת המלצת אגף משאבי אנוש 

כולל מע"מ ועם חברת ביוקום ע"ס ₪  18,658חברת י.ל.מ ע"ס  ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 כולל מע"מ ₪  26,009.1

 שעונים (.  37) עבור 

 .חודשים 12-השירות הינו ל

 

 שכונת נאות בגין ) רחוב אבא אחימאיר(  -המשך התקשרות פסנתר רחוב  -26/2022מס' הצעה  .2

ההמלצה וממליצה בפני ראש העיר , הועדה מאשרת  מנהל מח' תרבות לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

 ההתקשרות שר לא

 . (2023ינואר  -2022לא כולל מע"מ לשנה ) ינואר ₪  12,000ע"ס  חברת " פסנתר רחוב"   עם

 לא כולל מע"מ.₪  3,000עיטוף שיווקי לפסנתר בסך כאופציה   הועדה ממליצה לאשר

 .2023תיבחן שוב המשך התקשרות לשנת  2022לקראת סיום שנת **  הערה : 

 

 רחוב  אהרון בוגנים בשכונת רמת דן   -המשך התקשרות פסנתר רחוב  - 27/2022הצעה מס'  .3

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' תרבות  , הועדה מאשרת ההמלצה וממליצה בפני ראש העיר לאשר 

 ההתקשרות 

 (. 2023יוני  -2022יוני  לא כולל מע"מ לשנה )₪  12,000חברת " פסנתר רחוב"   ע"ס  עם

 "מ.לא כולל מע₪  3,000כאופציה  עיטוף שיווקי לפסנתר בסך  הועדה ממליצה לאשר 

 .2023תיבחן שוב המשך התקשרות לשנת  2022**  הערה : לקראת סיום שנת 

 

 אספקת שירותי מידע עסקי -28/2022הצעה מס'  .4

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר יועצת משפטית אגף הכנסות ,הועדה מאשרת המלצת אגף הנדסה וממליצה 

 בפני ראש 

ש"ח לא  16,000לא כולל מע"מ לשנתיים )  ₪ 32,000 דן אנד ברדסטריט ע"ס  ההתקשרות עםהעיר לאשר 

 כולל מע"מ לשנה (.

  

 

 
 רונן עזריה      עו"ד שלי ביטון                                                            רוזה עללאל 

 מנכ"ל העירייה            ס. מנהלת  אגף מזכירות ומנהל                גזברית  העירייה ס.  
 ויועצת מקצועית לרה"ע                                                                             
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 החלטות ראש העיר:

 
 2022שעוני נוכחות ברחבי העירייה לשנת  - 25/2022הצעה מס'  .1

כולל מע"מ ועם חברת ביוקום ע"ס ₪  18,658ע"ס  חברת י.ל.ממאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 שעונים (.  37) עבור  כולל מע"מ₪  26,009.1

 .חודשים 12-השירות הינו ל

 

 שכונת נאות בגין ) רחוב אבא אחימאיר(  -המשך התקשרות פסנתר רחוב  -26/2022הצעה מס'  .2

לא כולל מע"מ לשנה ) ₪  12,000חברת " פסנתר רחוב"   ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

  -2022ינואר 

 (. 2023ינואר 

 לא כולל מע"מ.₪  3,000עיטוף שיווקי לפסנתר בסך מאשר כאופציה  

 .2023תיבחן שוב המשך התקשרות לשנת  2022לקראת סיום שנת **  הערה : 

 

 וב  אהרון בוגנים בשכונת רמת דן רח  -המשך התקשרות פסנתר רחוב  - 27/2022הצעה מס'  .3

יוני  לא כולל מע"מ לשנה )₪  12,000" פסנתר רחוב"   ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 (. 2023יוני  -2022

 לא כולל מע"מ.₪  3,000כאופציה  עיטוף שיווקי לפסנתר בסך  מאשר

 .2023לשנת תיבחן שוב המשך התקשרות  2022**  הערה : לקראת סיום שנת 

 

 אספקת שירותי מידע עסקי -28/2022הצעה מס'  .4

לא כולל מע"מ לשנתיים )  ₪ 32,000 דן אנד ברדסטריט ע"ס  עם  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות

 כולל מע"מ לשנה (.ש"ח לא  16,000

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                        

 ראש העיר                                                                                                                  


