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 95פרטיכל ועדת מכרזים מס' 

בחדר הישיבות 9/8/22מישיבת הועדה שהתקיימה בתאריך 

 משתתפים: 

יו"ר - גב' דברת וייזר 

מ"מ יו"ר - מר דני אדמסקי

חבר  - מר יעקב קורצקי

חברה  - גב' בת שבע אלקובי

מוזמנים: 

מבקר  - מר ניסים בן יקר

מנכ"ל - מר ערן שורץ

ס' גזבר  - פיטרמןגב' רויטל 

מנהלת תחום בכירה, הסכמים, מכרזים והתקשרויות גב' עדי דייג הלפרן 

מנהל אגף מערכות מידע  - מר אמיר הראל 

מזכירת הועדה  - גב' לימור נסט

יועץ חיצוני  מר אילן דמבינסקי

נוכחים: 

המציעים 

בהעדר:

חבר  - מיכאל דורון מר 

מ"מ ירון גדות - מר שמואל גריידי

חבר  - מר דני לביא 

 סדר היום:

פתיחה.  -ומערכת הטכנולוגיה של העיריה  ITשרותי תפעול ותמיכה ל  – 579/21מכרז פומבי מס' 

 הצעות, לא כוללות מע"מ כדלקמן:  3בפתיחת התיבה נמצאו 



 

 

 בינת סמך אאוטסורסינג בע"מ 

 )סה"כ(  ש"ח10,000  – .ביצוע מלא שלב הקמה  1

 

 .ריטיינר חודשי קבוע: 2

 ₪ )סה"כ(   720,000 -כמות יחידות X  ליחידה 1וגם טיר  0לשרותי טיר    

 ₪ )סה"כ(   900,000 -  כמוות יחידות Xליחידה  2לשרותי טיר    

 ₪ )סה"כ(    540,000 -  כמות יחידות  Xליחידה  3לשרותי טיר    

 ₪ )סה"כ(  2,160,000 -  סה"כ מחיר לשקלול הריטיינר החודשי   

 

 .תעריפי שעות לפעולות משתנות: 3

 ₪ )סה"כ(   60,000 -  כמות יחידות X 1לשעת עבודה טיר    

 ₪ )סה"כ(   120,000 -  כמות יחידות X 2לשעת עבודה טיר    

 ₪ )סה"כ(   154,000 -  כמות יחידות X 3לשעת עבודה טיר    

 ₪ )סה"כ(   334,000 סה"כ מחיר לשקלול רכיבי השעות לפעולות משתנות    

 

 מטריקס אי.טי. אינטגרציה ותשתיות בע"מ 

 ₪ )סה"כ(   10,000 -    .ביצוע מלא שלב הקמה1

 

 .ריטיינר חודשי קבוע: 2

 ₪ )סה"כ(   720,000 -כמות יחידות Xליחידה  1וגם טיר  0לשרותי טיר    

 ₪ )סה"כ(   900,000 -  כמות יחידות  Xליחידה  2לשרותי טיר    

 ₪ )סה"כ(   540,000 -  כמות יחידות  Xליחידה  3לשרותי טיר    

 ₪ )סה"כ(  1,275,000 -  סה"כ מחיר לשקלול הריטיינר החודשי   

 

 .תעריפי שעות לפעולות משתנות: 3

 ₪ )סה"כ(   60,000 -  כמות יחידות X 1לשעת עבודה טיר    

 ₪ )סה"כ(   120,000 -  כמות יחידות X 2לשעת עבודה טיר    

 ₪ )סה"כ(   154,000  -  כמות יחידות X 3לשעת עבודה טיר    

 ₪ )סה"כ(   334,000 סה"כ מחיר לשקלול רכיבי השעות לפעולות משתנות    

 

 

 



 

 

 מלם מערכות בע"מ 

 ₪ )סה"כ(   10,000 -    .ביצוע מלא שלב הקמה1

 

 חודשי קבוע: .ריטיינר 2

 ש" ח )סה"כ(   720,000 - כמות יחידות  Xליחידה  1וגם טיר  0לשרותי טיר  

 ש" ח )סה"כ(   900,000 -  כמות יחידות Xליחידה  2שרותי טיר   

 ש" )סה"כ(   540,000 -  כמות יחידות  Xליחידה  3לשרותי טיר   

 ₪ )סה"כ(  2,160,000 -  סה"כ מחיר לשקלול הריטיינר החודשי   

 

 .תעריפי שעות לפעולות משתנות: 3

 ₪ )סה"כ(   60,000 -  כמות יחידות X 1לשעת עבודה טיר    

 ₪ )סה"כ(   120,000 -  כמות יחידות X 2לשעת עבודה טיר    

 ₪ )סה"כ(   175,000 -  כמות יחידות X 3לשעת עבודה טיר    

 )סה"כ(  ₪   355,000 סה"כ מחיר לשקלול רכיבי השעות לפעולות משתנות     

 

 אומדן: 

 ₪ )סה"כ(   15,000 -    .ביצוע מלא שלב הקמה1

 

 .ריטיינר חודשי קבוע: 2

 ש" ח )סה"כ(   900,000 -כמות יחידות Xליחידה  1וגם טיר  0לשרותי טיר    

 ₪ )סה"כ (  1,260,000 - ליחידה כפול כמות יחידות 2לשרותי טיר    

 ש" ח )סה"כ(   900,000 -  כמות יחידות Xליחידה  3לשרותי טיר    

 ₪ )סה"כ(  3,060,000 -  סה"כ מחיר לשקלול הריטיינר החודשי   

 

 .תעריפי שעות לפעולות משתנות: 3

 ₪ )סה"כ(   80,000 -  כמות יחידות X 1לשעת עבודה טיר    

 ₪ )סה"כ(   160,000 -  כמות יחידות X 2לשעת עבודה טיר    

 ₪ )סה"כ(   182,000 -  כמות יחידות X 3לשעת עבודה טיר    

 ש" ח )סה"כ(   422,000 סה"כ מחיר לשקלול רכיבי השעות לפעולות משתנות    

 

 דברת וייזר 

 יו"ר הועדה 


