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טבלת פטור ממכרז שנת 2017
פרוטוקול כללי
פרוטוקול מיום 16.1.17
חידוש מנויים לספרות מקצועית לשנת  :2017ועדת המכרזים מאשרת
התקשרות עם ספקי מאגרי המידע שמנויים ברשימה שהגישה מנהלת ספריות
ומרכז המידע מ 6.12.16-וזאת על פי תקנה  .(29)3מדובר במאגרי מידע
שמשווקים באופן בלעדי על ידי מפתח המאגר .על פי החלטת הוועדה
מ 16.3.16-שלפיה ב 3-השנים הבאות הוועדה תפטור את ההתקשרות מפרסום
באתר האינטרנט של המשרד ,קובעת הוועדה כי אין צורך לפרסם באתר
האינטרנט את כוונת המשרד להזמין את חידוש המנויים מאת מהספק היחיד
של כל אחד ממאגרי המידע .סכום ההתקשרות )לחידוש המנוי על כלל
המאגרים( 232,000 :ש"ח כולל מע"ם .תקופת ההתקשרות.31.12.17 - 1.1.17 :
ועדת המכרזים מבקשת ממנהלת ספריות ומרכז המידע לבדוק ולהכין חוות
דעת מקצועית האם יש צורך בכל המנויים למאגרי מידע המשפטיים )נבו,
תקדין ,פדאו"ר( וזאת מתוך מגמה לבחון את האפשרות לוותר על חלק ממאגרי
המידע.
דן אנד ברדסטריט ישראל בע"מ שירותי מידע עסקי – חידוש המנוי
למאגר לשנים  :2017-2018ועדת המכרזים מאשרת על פי תקנה (29)3
להתקשר בפטור ממכרז עם ספק יחיד לחידוש המנוי למאגר דן אנד
ברדסטריט ישראל בע"מ שירותי מידע עסקי וזאת לאחר פרסום כוונה זו באתר
המשרד עפ"י תקנה 3א .ערך ההתקשרות 36,000 :ש"ח כולל מע"ם .תקופת
ההתקשרות.31.12.18 - 1.1.17 :
פטור ממכרז לרכש עיתונים :מינהל הרכש הממשלתי החליט שלא לחדש
הסכמי מחירים מרביים לרכישת עיתונים לשנת  .2017בהתאם לכך ,החליט
המשרד לנהל משא ומתן נפרד עם כל הוצאה לאור .אי-לכך ,ועדת המכרזים
מאשרת התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה  (29) 3עם ההוצאה לאור של כל
עיתון כספק יחיד לצורך רכישת מנויים על העיתונים האלה :ידיעות אחרונות,
מעריב ,הארץ ,גלובס ,כלכליסט ,סופשבוע ,ג'רוזלם פוסט ומקור ראשון .ערך
ההתקשרות 300,000 :ש"ח כולל מע"ם לכל העיתונים .תקופת ההתקשרות:
.31.12.17 - 1.1.17
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פרוטוקול מיום 14.2.17
החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי מדינה – קבלת פטור ממכרז
לפעילות מועדון טוב :בהמשך להחלטת ועדת המכרזים לפטור ממכרז לדמי
חבר לפעילות מועדון טוב מיום  ,11.12.16ועדת המכרזים מסווגת עפ"י תקנה
 (29)3את ההתקשרות עם החברה למפעלי כלכלה ותרבות לקבלת שירותים
שונים כהתקשרות עם ספק יחיד הפטורה ממכרז .סך השירותים 79,000 :ש"ח
כולל מע"ם עפ"י הפירוט בטופס הפנייה לוועדה מיום  6.2.17המצ"ב .תקופת
ההתקשרות.31.12.17-1.1.17 :
מ.ס .מצג סחר ) – (1990קבלת פטור לאחזקת  6מכונות ביול בלשכות
המשרד :ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם מ.ס .מצג סחר )(1990
לאחזקת  6מכונות ביול בשלכות המשרד כהתקשרות עם ספק יחיד הפטורה
ממכרז עפ"י תקנה  ,(29)3וזאת בעקבות אישור החשכ"ל המצ"ב שלפיו החברה
היא "ספק יחיד".
חברת פאוזה – קבלת פטור ממכרז והמשך התקשרות לאחזקת מכשירי
פראשכאפ לשנת  – 2017ספק יחיד :ועדת המכרזים מאשרת לפרסם באתר
האינטרנט של המשרד את הכוונה להתקשר עם חברת פאוזה לאחזקת מכשירי
פראשכאפ לשנת  .2017מדובר בהתקשרות המשך עם ספק יחיד שהחלה לפני
יותר מ 5-שנים .לנוכח הסכום השנתי )כ 56,000-ש"ח כולל מע"ם( הסמכות
לאשרה לפי תקנה )(4)3ב() (3נתונה למבקר המדינה .מנהל הרכש יכין מכתב
למבקר המדינה בבקשה למתן אישורו להתקשרות המשך עם חב' פאוזה
בהיותה ספק יחיד לפי תקנה .(29) 3
עמותת לשכת האקדמאים במח"ר – דמי חבר באגודה מקצועית – ספק
יחיד:החל מ 1.1.16-זכאים עובדי המשרד שישולמו עבורם דמי חבר באגודה
מקצועית .האגודה שאושרה על ידי נש"ם לעניין זה היא עמותת "לשכת
האקדמאי במח"ר" .אי-לכך ,ועדת המכרזים מאשרת לבצע תשלומים לעמותה
זו ומסווגת את הדבר כהתקשרות עם ספק יחיד על פי תקנה  .(29)3דמי
ההשתתפות הם 774 :ש"ח לעובד לשנה .תקופת ההתקשרות היא עד סוף
.2017
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פרוטוקול מערכות מידע
פרוטוקול מיום 14.2.17
תחזוקת ממשקי מערכת מלם שכר – הארכת התקשרות בפטור ממכרז
– ספק יחיד :מדובר בבקשה לאשר התקשרות המשך למתן שירותי תחזוקת
לממשקי מערכת מלם שכר .השנה הראשונה שבה ניתנו שירותי התחזוקה
הייתה שנת  2016במחיר  70,200ש"ח כולל מע"ם .מחיר שירותי התחזוקה
לשנת  2017הינו  70,200ש"ח כולל מע"ם .היות שהשירות ניתן בלי שקוים הליך
תחרותי ,על פי תקנה )(4) 3ב())(1ב( ועדת המכרזים מוסמכת לאשר
התקשרויות המשך בסכום מצטבר של  50,000ש"ח .הסמכות לאשר את
ההתקשרות המבוקשת נתונה למבקר המדינה לפי תקנה )(4)3ב() .(3מנהל
אגף מערכות מידע יכין מכתב למבקר המדינה בבקשה לאשר את התקשרות
ההמשך בהתאם לאמור.
חברת סינריון – תחזוקת מערכת ממוחשבת )נוכחות עובדים( – הארכת
התקשרות בפטור ממכרז – ספק יחיד :ועדת המכרזים מסווגת את הארכת
ההתקשרות עם חברת סינריון כהתקשרות המשך הטעונה אישור המבקר עפ"י
תקנה )(4)3ב() .(3מדובר בשירות לתחזוקת תכנה שהמשרד רכש לפני כ15-
שנים  -שירות שיכול להינתן ע"י ספק זה בלבד .סכום ההתקשרות הוא:
לשירותי תחזוקה 22,488 :ש"ח כולל מע"ם ולבנק שעות 29,835 :ש"ח כולל
מע"ם ,סה"כ 52,323 :ש"ח כולל מע"ם .תקופת ההתקשרות המבוקשת
 .31.12.17-1.1.17מנהל אגף מערכות מידע יכין מכתב למבקר המדינה בבקשה
לאשר את ההתקשרות.
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פרוטוקול מיום 16.3.17
חברת סיסנת – המשך התקשרות למתן שירותי ניהול מערכת מנת"ה:
ההתקשרות עם החברה למתן שירותי ניהול מערכת מנת"ה החלה בתאריך
 ,12.5.13לאחר שהחברה זכתה בתיחור במסגרת מכרז חשכ"ל  .1/2009תקופת
ההתקשרות הנוכחית עם החברה למתן שירותים אלו תסתיים ב.12.5.17-
הבקשה מתייחסת להמשך התקשרות עם החברה עד  .31.12.17סכום
ההתקשרויות עד כה הוא כ 1,257,000 -ש"ח .סכום ההתקשרות המבוקש עתה
הוא 225,120 :ש"ח .הובהר לוועדה כי תוך פרק זמן קצר ביותר צפוי להתפרסם
מכרז פומבי לקליטת עובד בתקן למשרה זו ,כך שבמצב דברים זה אין כל הגיון
לערוך תיחור להתקשרות זמנית חדשה באמצעות מכרז חשכ"ל ,מאחר
שההשקעה בתהליך התיחור ובהעברת הידע לגורם אחר לתקופה כה קצרה
אינה יעילה .ועדת המכרזים מחליטה לסווג את הבקשה להמשך התקשרות
עם חברת סיסנת למתן שירותי ניהול מערכת מנת"ה לפי תקנה )(4)3ב()(2
והיא מועברת לאישור ועדת הפטור המשרדית.
חברת סינריון – בקשה להארכת התקשרות בפטור מבירור מחירים
ספק יחיד להטמעת מערכת ממוחשבת :ההתקשרות עם החברה החלה
לפני יותר מ 15-שנה בעקבות מכרז חשכ"ל .מנהל אגף מערכות מידע הבהיר
כי כל חלופה של חברה אחרת אינה מעשית בעת הזו .ועדת המכרזים מסווגת
את ההתקשרות עם חברת סינריון כהתקשרות המשך הטעונה אישור מבקר
המדינה עפ"י תקנה )(4)3ב() .(3מפנייתו של מר שרון סולומון עולה כי יש צורך
להטמיע את הממוחשבת מאחר שהמערכת הקודמת התיישנה ואינה נתמכת
במערכות הקיימות .סכום ההתקשרות הוא  68,445ש"ח )כולל מע"ם(.
ההתקשרות היא עד  .31.12.17מנהל אגף מערכות מידע יכין מכתב הנמקה
למבקר כמקובל.

