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 86פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

בחדר הישיבות  3/5/22מישיבת הועדה שהתקיימה בתאריך 

 משתתפים: 

יו"ר  - גב' דברת וייזר

חבר - מר דני לביא

חברה  גב' בת שבע אלקובי 

מוזמנים: 

מבקר - מר ניסים בן יקר 

ע' מנכ"ל - גב' ניצן פרל 

ס' גזבר - גב' רויטל פיטרמן 

מח' משפטית  דייג הלפרן עו"ד עדי 

)נכחה רק בתחילת הישיבה(.  ע' יועץ משפטי עו"ד קרן מזרחי ג'קמן 

מנהל אגף מערכות מידע - מר אמיר הראל 

מרכזת הועדה - גב' לימור נסט 

בהעדר:

חבר - מר יעקב קורצקי 

חבר - מר מיכאל דורון 

מ"מ יו"ר - מר רמי ברלב

מ"מ ירון גדות - מר שמואל גריידי 

סדר היום:

ניהול הרשת   IOT –יעוץ, ליווי וישום פעילות תשתיות תקשורת ו    – 572/21מכרז פומבי מס' 

 פתיחה.  – העירונית ואבטחת מידע 

אשכול א = תפעול וניהול רשת התקשורת האקטיבית ומוצרי אבטחת מידע

 אשכול ב = ייעוץ ופיקוח על תשתיות התקשורת הפסיבית העירונית.

 . IOT –ל ג = פריסה, תחזוקה והתקנה של תשתיות תקשורת ו כואש



 

 

 . המחירים כולם בש"ח. כולם לפני מע"מהרצ"ב המחירים -

 ע"פ הוראות המכרז ערבות יש להגיש רק בערבות פרק ג'.-

 בישיבה לא נכחו נציגי החברות שהגישו הצעתם למכרז זה.-

 

 הצעות כדלקמן:  4בפתיחת התיבה נמצאו 

 

 .עבור אשכול ב'  – אפ אייץ.אי הנדסה ואינטורציה בע"מ -נטשם החברה: 

סה" כ        מחיר ליחידה    כמות יחידות   מחיר מינימום      

  

          4,00048,000             12             2,000    ריטיינר חודשי 

                              60,000    250                   240                     180                שעת עבודה לניהול פרויקטים 

   30,000                          250                          240                180   שעת עבודה יעוץ                                    

   30,000  250                             120             180שעת עבודה ניהול פרויקט מבני ציבור 

    198,000                           סה"כ

 

 עבור אשכול א'.  –  תשתיות מידע וטכנולוגיותשם החברה: 

   מחיר ליחידה       סה" כ כמות יח'             מחיר מינימו ם                                                        

130,800       10,900   12 ריטיינר חודשי     10,000 

 200  360         220          79,200 תעריף שעת עבודה לשירותים נוספים

 

 

 עבור אשכול ג'. – מ. "טק מערכות מתקדמות בע-היפרשם החברה: 

  סה"כ    מחיר ליחידה      כמות יחי'   מחיר מינימום-מקסימום                                                       

  

 -  350 200   250-350תעריף שעת עבודה למנהל חודשי 

-   800  3  500-800 הגשת תכנית עדות לפרויקט קטן 

 -   5,000          2 2,550-5,000 הגשת תכנית עדות לפרויקט בנוני  

 -      110,000                    5,000-10,000 הגשת תכנית עדות לפרויקט גדול 

 סה"כ  

 

 

 



 

 

 

 עבור אשכול ג'.  – שמרד אלקטרוניקה בע"מ שם החברה: 

 סה" כ  מחיר ליחידה    כמות יחי'מחיר מינימום- מקסימום                                                            

   56,000       280 200  250-350תעריף שעת עבודה למנהל פרוייקט

  2,400          800 3  500-800 הגשת תכנית עדות לפרוייקט קטן 

 10,000           5,000  2  2,500-5,000הגשת תכנית עדות לפרוייקט בינוני 

  10,000   10,000        1  5,000-10,000הגשת תכנית עדות לפרוייקט גדול  

 78,400                           סה"כ

 

 

 : א'  מדן: אשכולוא

 סה"כ    כמות יחי'           מחיר ליחיד ה     מחיר מינימום ליח '                

 180,000     15,00012     10,000  ריטיינר חודשי    

 108,000  360  300  תעריף שעה לשירותים נוספים 200 

 

 : מדן: אשכול ב'וא

 סה"כ    כמות יחי'                           מחיר ליחידה     מחיר מינימום ליח'                                  

  30,000  12  2,500  2,000    רייטנר חודשי 

  60,000 240   250 180 תעריף שעת עבודה לניהול פרוייקטים

 60,000   240  250  180      תעריף שעת עבודה יעוץ תקשורת    

  30,000    120  250 180                   תעריף שעת עבודה פרוייקטי בינוי

150,000           סה"כ

  

         : מדן אשכול ג'וא

        סה"ככמות יחי '     מחיר ליחידה  מחיר מינימום  –  מקסימום                              

                                   

  250-350 300  200  60,000 תעריף שעת עבודה

הגשת תכנית עדות לפרויקט קטן  500-800 650  3  1,950 

2,500-5,000  3,750  2  7,500  הגשת תכנית עדות לפרויקט בינוני

   5,000-10,000    7,500  1  7,500   הגשת תכנית עדות לפרויקט גדול

          76,950  סה"כ

    



 

 

 

 ? IOT  – internet of thingדני: מה זה פעילות 

 , מצלמות בגינת הקוצר, ברחבי העיר..אמיר: מדובר בחיישנים

 לדברים מרתקים. ומה זה תכנית עדות? דני: זה יכול להיות המון דברים וזה פתח 

 את תוכניות הביצוע ובסיום העבודה נדרש להגיש תכנית כזו. שמגדירה      as madeאמיר: זה תכנית 

 

 

 

 

 

 דברת וייזר

 ס' ר' העיריה ויו"ר הועדה  




