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 (2021 יליוב 01)תשפ"א  תמוז  ' כא חמישי  ביום  התקיימה  (מכרזים משותפיםועדת רכש ובלאי )   תמישיב
 ZOOMבאמצעות אפליקציית - 
 
 

 משתתפים:                                                                      נוכחים :         

                                      מנהל מח' אחזקה  -אילן שרמי                                  גזברית העירייה          -רוזה עללאל 

מנהל אגף שפ"ע   -דוד חביבה                                 יועמ"ש ל משנה  -סופי ויטלם עו"ד   

    מנהלת יחידת המחשוב  -עירית לוטן                                    כלכלן אגף ההנדסה -עוז בן שלוש 

רכש                                                                                 מח'  ת מנהל    -מיכל רוטמן   

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

 

 
  הנדון:

 

 

 17/2020מכרז מש/ -התקנת דשא סינטטי במוסדות חינוך בעיר רמלה - 2021101/הצעה מס'  .1
 דשא סינטטי בגני הילדים.  עבודה להתקנת  לבצע  נדרש 2021במהלך שיפוצי קיץ 

לאספקה, התקנה, שיפוץ מכרז מסגרת , ב ) זכיינית משכ" ל( ברת מושיקו גינון בע"מלחמחלקת אחזקה פנתה 
 ואחזקה של מתקני 

רמלה ,  - 111098נוהל מספר  17/2020מש/משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, ריהוט רחוב, וסככות 

 . משטחים לבלימת הולם -7מסגרת פרק 

 7.5%עמלת ניהול ופיקוח בשיעור  כולל מע"מ,₪  1,000,000סכום מקסימאלי להתקשרות  

 להלן הצעת מחיר של חברת מושיקו גינון בע"מ ) זכיינית משכ"ל ( : 
 

 כולל מע"מ. ₪  31,317.9  -גן בן צבי  .1

 כולל מע"מ. ₪  38,949.88  -גן חובבי ציון  .2

 כולל מע"מ. ₪  36,707.50  -גן עגנון  .3

 כולל מע"מ. ₪  32,300.39  -גן מימון  .4

 כולל מע"מ. ₪  37,961.54  -גן רג'ואן  .5

 כולל מע,מ. ₪  27,720.81 -גן הרואה  .6

 כולל מע"מ. ₪  34,746.29  -גן גולן  .7

 כולל מע"מ. ₪  31,355.40  -גן אבני החושן  .8

 כולל מע"מ. ₪  13,155.64  -גן שלהבת  .9

 

 

₪  284,215.35חברת מושיקו גינון בע"מ )זכיינית משכ"ל( ע"ס מחלקת אחזקה ממליצה לאשר התקשרות עם 

 כולל מע"מ 
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 ליווי ופיקוח עבור התקנת דשא סינטטי במוסדות החינוך בעיר רמלה.הכוללת   7.5%ועמלת משכ"ל בשיעור 

 

 2825  -מקור תקציבי 

 
 (1)נספח מס' 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  622/2019רכישת ציוד מחשבים ותקשורת במסגרת מכרז משותף מפעל הפיס  - 2021201/הצעה מס'  .2
  3תקופה 

  והזמנות רשות 2021לניצול מענקי מפעל הפיס 
לטובת צרכי תקשוב )מחשוב ₪ מיליון  1במסגרת תוכנית חומש של מפעל הפיס תוקצבה הרשות בתקציב ע"ס 

 ותשתיות( עבור 

 מוסדות החינוך.

 ניצול תקציב מענקי מפעל הפיס אפשרי רק באמצעות מכרז שפרסם מפעל הפיס.

 .  ONE,חברות: טלקוד זיפקום  3כו ז  – 3תקופה  –במכרז הפיס 

 כוללת רשימת פריטים פוטנציאלים לניצול והערכת כמות לכל פריט. –זכייני פיס   3ההתמחרות בין 

 כמו כן התווספו פריטים לטובת הנגשה פרטנית עבור רכש מידי לאור המדיניות החדשה של משרד החינוך.

 לצרכיה ואילוצי תקציב.הרשות רשאית להגדיל/להקטין את הכמויות בהתאם 

 

 הערה : 

צוין בשליחת הבקשה להצעות סל מחירים זה ישמש את הרשות גם לטובת רכשים עצמיים לטובת מוסדות חינוך 

 בהתאם 

 להזמנות רשות.

 . ONE: טלקוד ,להצעה  הזכיינים שנענו

 

 : שנים(  3-לטובת סכום מסגרת ) המחיר כולל מע"מ ,שירות ותחזוקה באתר הלקוח ל -להלן סיכומי ההתמחרות 

נכון ליום  3.26הערכה בש"ח עפ"י שער הדולר  סה"כ סל ההצעה ספק 

17.06.2021 

 ₪  1,287,941 $ 395,074 טלקוד 
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ONE 582,335 $ 1,898,412  ₪ 

 

  1,287,941) זכיינית פיס ( ע"ס  חברת טלקוד מח' מחשוב ממליצה לאשר ההתקשרות עם ההצעה הזולה ביותר של 

 כולל מע"מ . ₪ 

  -מקור תקציבי 

 , ע"פ הזמנות חתומות ומאושרות ע"י גזברית העירייה .  תקציב מפעל הפיס -הזמנות פיס 

, ע"פ חינוך וכד'( -מקורות תקציב בהתאם לגורם הרכוש) מוסדות חינוך, הנגשה, סעיפי מחשוב -הזמנות הרשות 

 הזמנות 

 ומאושרות ע"י גזברית העירייה .  חתומות 

 (2)נספח מס' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 הועדה: מלצותה
 

 התקנת דשא סינטטי במוסדות חינוך בעיר רמלה - 2021101/הצעה מס'  .1

לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר מנהל מח' אחזקה, העובדה כי מדובר בהסכם מסגרת , הועדה מאשרת המלצת 

 מח' 

חברת מושיקו גינון בע"מ )זכיינית משכ"ל( ע"ס  אחזקה וממליצה בפני ראש העיר לאשר ההתקשרות עם

 כולל מע"מ ₪  284,215.35

 קנת דשא סינטטי במוסדות החינוך בעיר רמלה.ליווי ופיקוח עבור הת 7.5%ועמלת משכ"ל בשיעור 
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 בגוף הפרוטוקול.  1** פירוט גני הילדים בסעיף 

 

  622/2019רכישת ציוד מחשבים ותקשורת במסגרת מכרז משותף מפעל הפיס  - 2021210/הצעה מס'  .2
  3תקופה 

 והזמנות רשות 2021לניצול מענקי מפעל הפיס  
 של מפעל הפיס )  משותףמסגרת  נציגת מח' מחשוב ,  משנמצא כי מדובר מכרז לאחר עיון בבקשה ובנספחים, הסבר 

הינה לבחירת ההצעה הזולה ביותר , הועדה מאשרת המלצת מח'  ומשנמצא כי ההמלצה(  3לתקופה  622/2019

) זכיינית פיס ( ע"ס  חברת טלקוד חברת טלקוד  את ההתקשרות עםוממליצה בפני ראש העיר לאשר מחשוב 

 כולל מע"מ . ₪   1,287,941

 

 

 רונן עזריה                                                           רוזה עללאל                                       
 מנכ"ל העירייה                                    גזברית  העירייה                                              

 

 

 ות ראש העיר:טהחל 

 

 התקנת דשא סינטטי במוסדות חינוך בעיר רמלה - 101/2021הצעה מס'  .1

₪  284,215.35חברת מושיקו גינון בע"מ )זכיינית משכ"ל( ע"ס  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 כולל מע"מ 

 דשא סינטטי במוסדות החינוך בעיר רמלה.ליווי ופיקוח עבור התקנת   7.5%ועמלת משכ"ל בשיעור 

 בגוף הפרוטוקול.  1** פירוט גני הילדים בסעיף 

 

  622/2019רכישת ציוד מחשבים ותקשורת במסגרת מכרז משותף מפעל הפיס  - 2021210/הצעה מס'  .2
  3תקופה 

 והזמנות רשות 2021לניצול מענקי מפעל הפיס  
כולל ₪   1,287,941) זכיינית פיס ( ע"ס  חברת טלקוד חברת טלקוד  מאמץ החלטת הועדה ומאשר ההתקשרות עם 

 מע"מ . 

 

 

 

מיכאל וידל                                                                                                                     
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 ראש העיר                                                                                                                 


