טבלת פטור ממכרז שנת 2017
פרוטוקול כללי
פרוטוקול מיום 17.7.17
הגנה וטיפול בחושפי שחיתויות – הארכת החוזה עם ד"ר מיכל מורג לחמישה
חודשים:
ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם ד"ר מיכל מורג כהתקשרות המשך הטעונה
אישור של מבקר המדינה לפי תקנה ()4(3ב)( .)3ההתקשרות עם ד"ר מיכל מורג החלה
בשנת  2015ללא הליך תחרותי .כעת ,הוועדה התבקשה לאשר התקשרות נוספת למספר
חודשים ספורים (עד  )31.12.17וזאת עד שייבחר עובד במסגרת מכרז פומבי שהתפרסם
בנושא ,כולל חפיפה שתיערך עמו .סכום ההתקשרות כ 111,000-ש"ח כולל מע"ם .מנהל
תחום הרכש יכין מכתב פנייה לאישור המבקר ,כמקובל.

משרד רו"ח הוגן ,גינזבורג ,יודלביץ ושות' – המשך התקשרות לקבלת שירותי
ביקורת על זכויות עובדי קבלן:
ההסכם עם משרד רו"ח הוגן ,גינזבורג ,יודלביץ ושות' לקבלת שירותי ביקורת על זכויות
עובדי קבלן החל ב 29.9.14-עפ"י מכרז חשכ"ל  .7.11.4עפ"י מכרז זה המשרד האמור הינו
אחד מ 7-הספקים שעימם ניתן להתקשר בהסכם לצורך כך .ההסכם שנערך ב2014-
כלל גם תקופת אופציה בת שנתיים עד  .1.10.17עפ"י הודעה שקיבלנו ממנהל מערך
ביקורת זכויות עובדי קבלן ממשרד האוצר ,תוקף הוראת המכרז המרכזי צפוי להסתיים
בשנת  ,2018כלומר היא תוארך בשנה נוספת מהמועד המצוין כעת בהוראת המכרז
המרכזי .בהתאם להודעה זו ,ומאחר שהיחידה המזמינה שביעת רצון מהשירותים הניתנים
ע"י משרד זה ,ועדת המכרזים מאשרת המשך התקשרות עם המשרד לשנה נוספת
באותם תנאים וזאת עפ"י תקנה ()4(3ב)( .)1תקופת ההתקשרות .30.9.18 :על היחידה
המזמינה לדאוג להאריך את ההסכם בהתאם .סכום ההתקשרות :כ 120,000-ש"ח (כולל
מע"ם).

פרוטוקול מיום 14.8.17
גב' מיכל ברושי נחמני – רכישת שירותי אוצרות להקמת תערוכת מורשת:
בהתאם לחוות הדעת של אחראית תכנון וביצוע משימות הנדסיות והבהרות נוספות
שנמסרו לנו ע"י מנהל תחום הרכש ,ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם הגב' מיכל
ברושי נחמני לצורך רכישת שירותי אוצרות לשם הקמת תערוכת מורשת במשרד מבקר
המדינה ,עפ"י תקנה  .)11(3זאת מאחר שהשירות המבוקש הוא בעל אופי ייחודי מאוד,
והגברת מלצר חיוותה את דעתה כי לאחר בדיקה שערכה ,הגב' ברושי נחמני היא
המתאימה ביותר לספק שירות זה .סכום ההתקשרות :עד  117,000ש"ח כולל מע"ם.

פרוטוקול מיום 18.9.17
אגודת הפועל המחלקה לספורט למקומות עבודה בתל-אביב – ארגון והפקת
מחוזיאדה/ספורטיאדה לשנת :2018
ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם אגודת הפועל המחלקה לספורט למקומות
והפקת
ארגון
לצורך
תבחר
שהפועל
החברה
או
בתל-אביב,
עבודה
מחוזיאדה/ספורטיאדה ,כהתקשרות הפטורה מבירור מחירים לפי תקנה  ,)29(3מאחר
שעל-פי מצב הדברים בפועל ,מדובר בספק יחיד לצורך מתן שירות זה .ההתקשרות היא
בסכום של כ 35,000-ש"ח כולל מע"ם .ההתקשרות היא במהלך שנת .2018

קבלת פטור מבירור מחירים להתקשרות עם הפועל המחלקה לספורט למקומות
עבודה בתל-אביב – ליגה למקומות עבודה לשנת :2018-2017
ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם הפועל המחלקה לספורט למקומות עבודה בתל-
אביב – ליגה למקומות עבודה לשנת  .2017-2018ההתקשרות היא בפטור מבירור
מחירים ,לפי תקנה  ,)29(3משום שעל-פי מצב הדברים בפועל ,מדובר בספק יחיד לצורך
מתן שירות זה .סכום ההתקשרות 10,000 :ש"ח כולל מע"ם .תקופת ההתקשרות:
ספטמבר  – 2017ספטמבר .2018

קבלת פטור מבירור מחירים להתקשרות עם הפועל המחלקה לספורט למקומות
עבודה בירושלים – ליגה למקומות עבודה לשנת :2018-2017
ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם הפועל המחלקה לספורט במקומות עבודה
בירושלים – ליגה למקומות עבודה לשנת  .2018-2017ההתקשרות היא בפטור מבירור
מחירים לפי תקנה  )29(3משום שגוף זה הוא הספק היחיד בהתאם למצב הדברים בפועל
לצורך מתן שירות זה .סכום ההתקשרות 21,150 :ש"ח כולל מע"ם .תקופת ההתקשרות:
ספטמבר  – 2017ספטמבר .2018

פרוטוקול מערכות מידע
פרוטוקול מיום 18.9.17
מתן שירותי תמיכה במערכת גיבוי מתוצרת חברת  DELLע"י חברת :Terasky
ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם חברת  Teraskyלצורך מתן שירותי תמיכה
במערכת גיבוי מתוצרת חברת  .DELLממכתב שנשלח אלינו ע"י חברת  DELLעולה כי
חברת  Teraskyהיא הספק היחיד המוסמך מטעמה לתת שירותי תמיכה למוצר .לנוכח
האמור ,ועדת המכרזים מאשרת את ההתקשרות עפ"י תקנה  .)29(3סכום ההתקשרות:
 96,600ש"ח כולל מע"ם .תקופת ההתקשרות.31.10.18-1.10.17 :

