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זוכה לפניה להצעות מחיר  בחירת  6.1.2020פרוטוקול ועדת שלושה מיום  -הנדון
 פרק א'.   -2019/15רובוטיקה מכרז מח/ - במסגרת מכרז מחשוב מסגרת

 נוכחים:

 מר דוד שטרית  –מנכ"ל 

 גב' תמר קופר  –גזברית 

 טובה שפירא אלטמן עוה"ד  –יועמ"ש 

 הגב' איה בניטה   -סגנית מנהלת אגף חינוך

של משרד החינוך לימודי    הגב' איה בניטה מציינת כי בעיר יבנה בבתי הספר היסודיים לומדים במסגרת תוכניות
אמור   בכיתות ה'  מחשב ורובוטיקה מספר שנים. השנה הוספה יחידת לימוד בנושא רובוטיקה בכיתות ה'. הלימוד 

החומר שנלמד בכיתות ד באמצעות מחשב. לימודי הרובוטיקה מתבקשים בין היתר וליישם בפועל את  להסתמך  
 וטים הינו בהתאם לתוכניות משרד החינוך. איפיון הרוב באמצעות שימוש ברובוטים אמיתיים.

למשכ"ל יש מכרז מתאים באמצעותו יכולה הרשות לערוך פניה לזוכים ולרכוש רובוטים לצורך בתי הספר השונים. 
הגב' איה בניטה בהתאם למסמכי המכרז.  )שניים במספר(לכל זוכי משכ"ל    משכ"ל מטעם העירייה  נערכה פניה ע"י

חב' מטריקס  – את המלצתה להתקשר עם החברה שהציעה את ההצעה הזולה בהליך  הביעה בפני חברי הוועדה
בסעיף  .בע"מ כאמור  )סמכות  הפנים  משרד  באישור  לאמור  בהתאם  )מכרזים   9,  המקומיות  הרשויות  לחוק 

)להלן:"מכרז חשכל"(. מסגרת  מכרז    15/2019מח  (, להתקשר עם הזוכים כאמור במכרז  1972  –משותפים(, התשל"ב  
 )להלן:"אישור השר"(.  23.11.2020  עד ליום ואישור שר הפנים להתקשרות עם הזוכים במכרז הינ 

התקבלו    .מכרז חשכ"ל ואישור השרעפ"י    המציעיםההתמחרות בוצעה בין  .  משכ"ל כאמורהפניה לזוכים נעשתה ע"י  
 חשכ"ל )הנחה למחירי הזכיה(.. מחירי ההצעה הינם בטווח הזכיה במכרז  הצעות מחיר מכל החברות הזוכות במכרז  2

מהגב' ענבל צחור ממשכ"ל,   5.1.2020וכן מייל מיום    5.1.2020ריכוז מר אלישע ג'ייקובס מיום    -י משכ"ל  מצ"ב מכתב
ירייה את ההנחה הגבוהה את ההליך וההצעות שהוגשו. קיימת המלצה להתקשר עם החברה שהעניקה לע  המסכמים

. חב' מטריקס בע"מביותר 

היועמ"ש מאשרת כי ההתקשרות הינה בהתאם לאישור השר.

 _________________ _______________________________________
, עו"דאלטמן שפיראטובהתמר קופרדוד שטרית

יועמ"ש לעירייה גזברית העיריה מנכ"ל העירייה 
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