
16/6/20

16/6/20מישיבת הועדה שהתקיימה בתאריך  31פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

 משתתפים: 

מ"מ יו"ר  - מר רמי בר לב 

חברה גב' בת שבע אלקובי 

חבר  - מר יעקב קורצקי 

מוזמנים: 

ס' גזבר  - גב' רויטל פיטרמן 

ס' יועץ משפטי עו"ד קרן ג'קמן מזרחי 

משפטית מח'  עו"ד עדי דייג הלפרין

מנהל מח' מערכות מידע - מר אמיר הראל 

מנהלת מח' מכרזים שרות ותהליכים  - גב' רננה גלוברמן 

מרכזת הועדה  - גב' לימור נסט 

יועץ חיצוני  - מר מאור בן חמו 

נוכחים: 

הקבלנים

בהעדר: 

יו"ר  - גב' דוברת וייזר  

חבר  - מר מיכאל דורון 

חברה - גב' ענבל דדון 

חבר  - די מר שמואל גריי

סדר היום: 

של מערכות ליבה מוניציפליות עבור עירית  אספקה, התאמה, תפעול, תחזוקה  – 528/19מכרז פומבי מס' 
 פתיחה.  –רמה"ש 

 הצעות כדלקמן:  3בפתיחת התיבה נמצאו 

 מל"מ שכר: 

לא הוגשה הצעה.   2+   1אשכולות, לאשכול  3להצעת מחיר,  1/6/20גרסה מתוקנת ל 

 ₪ ללא מע"מ.   95,000 – 3אשכול מספר 



 

 

 )ההצעה הוגשה לתיבה בשתי מעטפות(. מטרופולינט:

 – 2החברה רשמה הצעת מחיר לחינוך שזה אשכול  3בהצעת המחיר בנספח  3במסמכים שהוגשו לאשכול 
 ₪ ללא מע"מ.  25,000 –שעות  500מע"מ. ובסה"כ ל ₪ ללא  10,750

 שעות.  500ואין מחיר ל  2אין הצעה לאשכול  1/6/20 –להצעת המחיר לגרסה המתוקנת מה  3בנספח 

. וגם הצעת מחיר 1לא הוגשו הצעות מחיר לאשכול  1/6/20הגרסה המתוקנת ל  3בתוך המעטפה של אשכול 
 )משאבי אנוש( לא נרשמה. 3ר לאשכול )חינוך( לא נרשמה. הצעת מחי 2לאשכול 

 1ובו היו רשומים גם הצעות מחיר לאשכול  3א' של אשכול מס' 2כל הכתוב מעלה מתייחס למעטפה 
 .2ולאשכול 

 

 ב' 2באשר למעטפה 

 : 1במעטפה שרשום אשכול מס'  1/6/20הצעת מחיר גרסה מתוקנת ל  3נספח 

 אין מחיר  –אשכול מערכות ליבה 

 אין מחיר  –מערכת חינוך אשכול 

 אין מחיר  –אשכול מערכת משאבי אנוש 

 אין מחיר –שעות  500החשוב הכלל 

 ובה מצוינים מחירים:  1/6/20 –לגרסה המעודכנת מה   3יש הצעת מחיר לנספח  4ב' בחוצץ 2במעטפה 

 ₪  30,000 –לחודש ללא מע"מ  -אשכול הליבה   1לאשכול 

 (10,000)כפול  סיןמערכת מרשם אוכלו 221טבלה בסעיף 

 אגורות 0.90 -שאילתא תעודת זהות פשוטה 

 ₪ 6.20 –שאילתא מורכבת 

 אגורות  0.40 –נגררת משאילתא מורכבת 

 ₪ 6.20 –שאילתא בני משפחה 

 אגורות 0.40 –שאילתא כתובות נגררת 

 (10,000)כפול  222סעיף 

 ₪  1.75 -עלות ביצוע בודדת באמצעות אתר אינטרנט  

 ₪ 1.95 –ביצוע במענה קולי ממוחשב עלות 

 ₪ 3.60 –עלות ביצוע במוקד מענה אנושי 

 ₪ 3.80 –עלות ביצוע שיחת ברור בודדת במוקד אנושי שלא היה בתשלום 

 ללא מע"מ 29,900 –שעות  500סה"כ מחיר ל 

 

 אוטומציה: 

 ללא מחיר.  –הצעת מחיר לאשכול מערכות ליבה   1/6/20גרסה מתוקנת ל  3נספח 

 ללא מחיר  2.2.1סעיף 

 ללא מחיר  2.2.2סעיף 

 ללא מחיר. –שעות  500מחיר ל 



 

 

 ללא מחיר -)מערכת חינוך(   2הצעת מחיר לאשכול 

 ללא מחיר –שעות  500מחיר ל 

 ללא מחיר  –הצעת מחיר לאשכול משאבי אנוש 

 ללא מחיר -שעות    500הצעה כוללת ל  

 א מע"מ₪ לל 36,000 –הצעת מחיר לאשכול מערכת ליבה 

 (10,000) להכפיל ב  221סעיף 

 אגורות 0.25 -שאילתא תעודת זהות פשוטה  

 ₪ 1.25 –שאילתא מורכבת 

 ₪ 0.75 –נגררת משאילתא מורכבת 

 0 –שאילתת בני משפחה 

 0 –שאילתת כתובות נגררת 

 (10,000)להכפיל ב  222סעיף 

 ₪ 1.75 – עלות ביצוע פעולת תשלום בודדת באמצעות אתר אינטרנט

 ₪  1 –עלות ביצוע פעולת תשלום בודדת במענה הקולי הממוחשב 

 ₪ 1.20 –עלות ביצוע פעולת תשלום בודדת במענה אנושי 

 ₪ 4.5 –עלות ביצוע שיחת ברור במוקד אנושי 

 ₪  41,875שעות ללא מע"מ  500מחיר ל 

 

 ₪ ללא מע"מ 10,750 -  2הצעת מחיר לאשכול מערכת החינוך מס' 

 ₪ ללא מע"מ  37,500  -שעות   500מחיר ל 

 ₪ ללא מע"מ  21,750מערכת משאבי אנוש  3הצעת מחיר לאשכול 

 ש"ח ללא מע"מ 37,500 –שעות  500מחיר ל 

 

 מענה המציע לאיכות הוגשו שני מקורות ושני עותקים. – 2נספח 

 

 אומדן: 

 ללא מע"מ  41,500 –לאשכול מערכות ליבה   1/6/20גרסה מתוקנת ל  3נספח 

 : 10,000ל ב להכפי

 ₪ 1 -ת.ז פשוטה 

 ₪ 4.20 –שאילתא מורחבת 

 אגורות 0.30 –נגררת משאילתא מורחבת 

 ₪ 4.20 –שאילתת בני משפחה 

 אגורות 0.30 –שאילתא כתובת נגררת 



 

 

 (10,000)להכפיל ב  222סעיף 

 ₪ 1.75 –עלות ביצוע פעולת תשלום בודדת באמצעות אינטרנט 

 ₪ 2.20 –במענה קולי ממוחשב עלות ביצוע פעולת תשלום 

 ₪ 3.50 –עלות ביצוע פעולת תשלום במוקד המענה האנושי 

 ₪  3.50 –היה בתשלום  עלות ביצוע שיחת ברור בודדת במוקד האנושי שלא

 ₪ ללא מע"מ  81,250שעות  500מחיר ל 

 

 ש"ח ללא מע"מ 15,000 –אומדן לאשכול חינוך 

 ₪ ללא מע"מ  8,500שעות  500אומדן ל 

 ₪ ללא מע"מ 25,375אומדן להצעת מחיר למשאבי אנוש 

 ₪ ללא מע"מ 8,500שעות  500מחיר ל 

 

של המציע מל"מ שכר כדי לודא שנית שהועדה   1למען הבטיחות הועדה מחליטה לחזור למעטפה מס' 
 : עברה על כל המסמכים

 1/6/20להצעת מחיר לגרסה מתוקנת ל  3בבדיקה נוספת בנספח  1במעטפה מס' 

 ללא מחיר  –ל מערכות ליבה אשכו

 ללא מחיר –שעות  500

 ללא מחיר  –בהצעת מחיר לאשכול מערכת חינוך 

 ללא מחיר. –שעות  500מחיר ל 

 ללא מחיר  –הצעת מחיר למשאבי אנוש 

 ללא מחיר –שעות  500מחיר ל 

 אין מחיר  –הצעת מחיר לאשכול מערכת החינוך 

 ללא מחיר –שעות  500מחיר ל 

 ₪ ללא מע"מ 23,925 –למשאבי אנוש הצעת מחיר 

 ₪ ללא מע"מ  95,000 –שעות  500מחיר ל 

 ללא מחיר. –הצעת מחיר לאשכול מערכות ליבה 

 

 

 

 רמי בר לב 

 מ"מ יו"ר הועדה

 

 

 


