
 2017טבלת פטור ממכרז שנת 

 פרוטוקול כללי

 

 23.4.17פרוטוקול מיום 

 : הליגה למקומות עבודה – 2017מחוזיאדה  –כנפי משק תור בע"מ 

, המדובר בחברה בשם "כנפי ע"י מנהל תחום הרכשעל פי הפרטים שנמסרו לוועדה 
משק תור בע"מ" שהיא החברה שמופקדת על ארגון מפעל המחוזיאדה מטעם ארגון 
הפועל המחלקה לספורט למקומות עבודה שהיא הגורם הבלעדי שמארגן נושא זה. 

ש"ח ההתקשרות מסווגת כפטורה ממכרז  50,000-מאחר ומדובר בהיקף כספי גבוה מ
כנפי משק תור בע"מ היא היחידה היכולה לבצע את  ) מאחר שחברת29(3לפי תקנה 

ההתקשרות לפי מצב הדברים בפועל. לפיכך ועדת המכרזים מאשרת לבצע את 
הפנייה לחברת כנפי משק תור בע"מ כמבוקש בלא צורך לבדוק מספר הצעות. סכום 

ש"ח. מנהל תחום הרכש יפרסם באתר האינטרנט של  65,616ההתקשרות הוא: 
יחיד וזאת עפ"י תקנה ת הוועדה בעניין ההתקשרות עם ספק המשרד את החלט

 א(א). 3

 

 הארכת התקשרות לשירותי חניה בלשכת לוד:  –רום הרקיע חניונים בע"מ 

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת רום הרקיע חניונים בע"מ לקבלת 
ור של שירותי חניה בלשכת לוד כהתקשרות המשך עם ספק יחיד והיא טעונה איש

) לתקנות. מנהל תחום הרכש יפרסם מודעה 3)(ב)(4(3מבקר המדינה לפי סעיף 
ש"ח.  19,800א(א). עלות החנייה השנתית היא: 3באינטרנט על ההתקשרות לפי תקנה 

 . 31.5.18-1.6.17-ות היא לשנה מתקופת ההתקשר

 

 28.6.17פרוטוקול מיום 

המשך התקשרות לאספקת  –בע"מ  1996מגדל הקיסר (ניהול ואחזקה) 
 שירותי ניהול, תפעול ותחזוקה למשרדי המבקר בלשכת לוד: 

ועדת המכרזים מסווגת את המשך ההתקשרות עם חברת מגדל הקיסר (ניהול 
בע"מ לאספקת שירותי ניהול, תפעול ותחזוקה למשרדי המבקר  1996ואחזקה) 

ות המשך הטעונה אישור של מבקר המדינה עפ"י תקנה בלשכת לוד כהתקשר
כהתקשרות עם ספק יחיד. חברת מגדל  2011). ההתקשרות החלה ביולי 3)(ב)(4(3

בע"מ היא ספק יחיד למתן שירותי ניהול, תפעול  1996הקיסר (ניהול ואחזקה) 
ותחזוקה בבניין המשרדים שבו נמצאת הלשכה. לא ניתן להתקשר עם ספק אחר 

משאר הבניין, הואיל והוא מספק גם את השירותים המשותפים לכלל דיירי  במנותק
 הבניין. 

וסכום ההתקשרות המבוקש  11.7.18-12.7.17תקופת ההתקשרות המבוקשת היא: 
 ין מכתב הנמקה למבקר המדינה. יכ מנהל תחום הרכשש"ח כולל מע"ם.  32,400הוא: 
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 פרוטוקול מערכות מידע

 23.4.17פרוטוקול מיום 

 EMCרכש תחזוקה ואחריות לשנה למערכת האחסון מחברת  –תים נטקום 
/02במסגרת מכרז לאספקת מערכות אחסון מס'  2011 : 

 EMCהוועדה החליטה כי הבקשה לרכוש שירותי תחזוקה למערכת האחסון מחברת 

) לתקנות, הן מכיוון שתקופת 3)(ב)(4(3טעונה אישור של מבקר המדינה לפי תקנה 
 0.3.6התחזוקה המוארכת חורגת מתקופת ההתקשרות המרבית כפי שהוגדרה בסעיף 

 2.5-למכרז, והן מפאת היקף הסכום המצטבר של הרכישות עפ"י המכרז (למעלה מ

שנים. מנהל אגף מערכות מידע  5-מיליון ש"ח), וחתימת ההסכם המקורי לפני יותר מ
 ש"ח כולל מע"ם.  92,597יכין מכתב הנמקה למבקר. סכום ההתקשרות המבוקש: 

 

 12.6.17פרוטוקול מיום 

רכש מערכת גיבוי לדיסק לגיבוי מידע ממערכות האחסון  –תים נטקום 
/02במסגרת מכרז לאספקת מערכות אחסון מס'  EMCתוצרת חברת  2011 : 

חליטה כי הבקשה לרכוש מערכת גיבוי לדיסק לגיבוי מידע ועדת המכרזים מ
במסגרת מכרז לאספקת מערכות אחסון מס'  EMCממערכות האחסון תוצרת חברת 

) לתקנות, הן מכיוון 3)(ב)(4(3טעונה אישור מבקר המדינה לפי תקנה  02/2011
שתקופת התחזוקה המוארכת חורגת מתקופת ההתקשרות המרבית כפי שהוגדרה 

למכרז, והן מפאת הסכום המצטבר של הרכישות עפ"י המכרז (למעלה  0.3.6 בסעיף
שנים. מנהל אגף מערכות  5-מיליון ש"ח), וחתימת ההסכם המקורי לפני יותר מ 2.5-מ

דולר  36,914ן זה. סכום התקשרות המבוקש: ימידע יכין מכתב הנמקה למבקר בעני
 כולל מע"ם. 

ף מערכות מידע לוועדה בקשה לאישור הרחבת יצוין כי בחודש אפריל הגיש מנהל אג
ההתקשרות עם חברת תים נטקום לרכש אחריות למערך האחסון שהועברה לאישור 

. לדברי 25.4.17), ואושרה על ידי המבקר ביום 3)(ב)(4(3מבקר המדינה לפי תקנה 
מנהל האגף, הבקשה הנוכחית היא בנוסף לאותה התקשרות, כתוצאה מזיהוי פער 

 דוע מראש.שלא היה י
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