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 37פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

16/11/21מישיבת הועדה  שהתקיימה בתאריך 

משתתפים: 

מ"מ יו"ר  - מר רמי בר לב 

חבר  - מר דני לביא 

חברה גב' בת שבע אלקובי 

חבר  - מר יעקב קורצקי 

מוזמנים: 

מבקר  - מר ניסים בן יקר 

מנכ"ל - מר ערן שורץ 

מנכ"לע'  - גב' ניצן פרל

ס' גזבר  - גב' רויטל פיטרמן 

ס' יועץ משפטי עו"ד קרן ג'קמן מזרחי 

מנהל אגף מערכות מידע  - מר אמיר הראל 

מזכירת הועדה  - גב' לימור נסט 

יועץ חיצוני  - מר אלי פקירו 

נוכחים: 

המציעים

בהעדר: 

יו"ר - גב' דוברת וייזר 

חבר  - מר מיכאל דורון 

)ירון גדות מ"מ(חבר  - מר שמואל גריידי 



 

 

 

 סדר היום: 

  –הקמת תשתית מיחשוב ותפעול למוקד ומשל"ט עירוני עבור עיריית רמה"ש  – 566/21מכרז פומבי מס' 
 פתיחה. 

 )בש"ח( הצעות, לא כוללות מע"מ כדלקמן: 3בפתיחת התיבה נמצאו 

 (106מערכת מוקד  -)הגישו הצעה רק לאשכול א'  מ.ג.ע.ר

 קבועים: המחירים הצעת הספק ל

 הצעת המציע כפול הכמות לשקלול     הצעת מחיר

 45,000     45,000   הקמת מער' מוקד 

 60,000   2,500 2מהשנה ה  תחזוקה חודשית 

 105,000    ( לחישוב ציון המחירXסה"כ )

 

 (:Yמחיר רכיבים אופצינליים )

 12,500   250 של איש צוות פיתוח שעת עבודה 

 3,300   110 שעת עבודה של מטמיע/מדריך 

  15,800    ( לחישוב ציון המחירYסה"כ )

 

 (106מערכת מוקד   -בע"מ )הגישו הצעה רק לאשכול א' מטרופולינט

 הצעת הספק למחירים הקבועים: 

 49,500   49,500   הקמת מער' מוקד 

 97,200   4,050 2מהשנה ה תחזוקה חודשית 

 146,700    ( לחישוב ציון המחירXסה"כ )

 

 (:Yמחיר רכיבים אופציונליים )

 8,500   170 שעה עבודה של איש צוות פיתוח

 3,300   110 שעת עבודה שלמטמיע/מדריך 

 11,800    ( לחישוב ציון המחירYסה"כ )

 

 מערכת שו"ב עירוני ווידאו אנליטיקס( – )הגישו הצעה רק לאשכול ב' אוקטופוס סיסטמס בע"מ 

 (:Xהצעת הספק למחירים קבועים )

 100,000   100,000   שו"ב  'הקמת מער

 300,000  12,500  למער' השו"ב 2תחזוקה חודשית משנה ה 

      400,000   400,000       'הקמת מער' הוידאו אנל

 144,000   6,000'לוידאו אנל 2תחזוקה חודשית משנה 



 

 

 

  944,000    ( לחישוב ציון המחירXסה"כ )

 

 (Yמחיר רכיבים אופציונליים )

 12,000     240 שעת עבודה של איש צוות פיתוח 

   4,500   150 שעת עבודה של מטמיע/מדריך 

 1,500  1,500תוספת רישוי וחומרה  למער' הוידאו אנל'

  18,000    ( לחישוב ציון המחירYסה"כ )

 

 

 

 (: X) אומדן אשכול א למחירים הקבועים

 57,500   57,500               הקמת מער' מוקד 

 90,000   3,750 2תחזוקה חודשית מהשנה ה 

 147,500    ( לחישוב ציון המחירXסה"כ )

 (Yלרכיבים אופציונלים ) אאומדן אשכול 

 10,000   200 שעת עבודה של איש צוות פיתוח 

 3,600   120 מטמיע/מדריך שעת עבודה של 

 13,600    ( לחישוב ציון המחירYסה"כ )

 

 

 ( Xלמחירים הקבועים )ב אמדן אשכול 

 75,000   75,000   הקמת מער שו"ב 

 270,000     11,250למער' שו"ב2תחזוקה חודשית משנה 

 250,000   250,000  הקמת מער' הוידאו אנל'

 105,000   4,375לוידאו אנל' 2תחזוקה חודשית משנה 

   700,000    ( לחישוב ציון המחירXסה"כ )

 (Yלרכיבים אופציונליים ) ב אומדן אשכול

 10,000   200 שעת עבודה של איש צוות פיתוח 

 3,600   120 שעת עבודה של מטמיע/מדריך 

 

 

 



 

 

 1,250  1,250 תוספת רישוי וחומרה למער' הוידאו אנל'

 14,850    ( לחישוב ציון המחירYסה"כ )

 

למכרז יש למנות צוות לכל אשכול על מנת שיבדוק את המצגת והנתונים. אני   3.10.6אמיר: בהתאם לסעיף 
ישומים באגף  י ומנהלת מח' מבקש לאשכול א למנות את: ס' מנהל המוקד, מנהל אגף שפע, מנמ"ר 

שומים באגף י, מנמ"ר ומנהלת ימנהל מרכז רואהמערכות מידע. כמו כן לאשכול ב אבקש למנות את  
 מערכות מידע.

 הועדה מאשרת את בקשת המנמ"ר להסמכת צוותי הבדיקה.  החלטה:

 כולם בעד. -  פה אחד  הצבעה:

 

 

 

 

 

 

 רמי ברלב 

 מ"מ יו"ר הועדה

     

 

 

 

 

 

 




