פטור ממכרז שנת ( 2018יולי-ספטמבר)
פרוטוקול מיום 13.8.18
הפועל המחלקה לספורט במקומות עבודה בירושלים – ליגה למקומות עבודה
לשנת :2019-2018
ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם הפועל המחלקה לספורט במקומות עבודה
בירושלים – ליגה למקומות עבודה לשנת  .2018-2019ההתקשרות היא בפטור מבירור
מחירים ,מאחר שעפ"י מצב הדברים בפועל מדובר בספק יחיד .סכום ההתקשרות:
כ 24,000-ש"ח כולל מע"ם .תקופת ההתקשרות :ספטמבר -2018ספטמבר .2019

עמותת המחלקה לספורט במקומות עבודה וספורט עממי הפועל מחוז ת"א –
ליגה למקומות עבודה לשנת :2019-2018
ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם עמותת המחלקה לספורט במקומות עבודה
וספורט עממי הפועל מחוז ת"א – ליגה למקומות עבודה לשנת  .2018-2019ההתקשרות
היא בפטור מבירור מחירים ,מאחר שעפ"י מצב הדברים בפועל מדובר בספק יחיד .סכום
ההתקשרות :כ 11,000-ש"ח .תקופת ההתקשרות :ספטמבר -2018ספטמבר .2019

העמותה לספורט במקומות עבודה במרחב חיפה והצפון – ליגה למקומות
עבודה לשנת :2019-2018
ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם העמותה לספורט במקומות עבודה במרחב
חיפה והצפון – ליגה למקומות עבודה לשנת  .2018-2019ההתקשרות היא בפטור
מבירור מחירים ,מאחר שעפ"י מצב הדברים בפועל מדובר בספק יחיד .סכום
ההתקשרות :כ 3,050-ש"ח .תקופת ההתקשרות :ספטמבר -2018ספטמבר .2019

מגדל הקיסר (ניהול ואחזקה)  1996בע"מ – המשך התקשרות לאספקת שירותי
ניהול ,תפעול ותחזוקה למשרדי המבקר בלשכת לוד:
ועדת המכרזים מסווגת את המשך ההתקשרות עם חברת מגדל הקיסר (ניהול ואחזקה)
 1996בע"מ לצורך המשך התקשרות לאספקת שירותי ניהול ,תפעול ותחזוקה בלשכת
לוד כהתקשרות המשך הטעונה אישור של מבקר המדינה לפי תקנה ()4(3ב)(.)3
ההתקשרות עם החברה החלה בשנת  2011מאחר שזו חברת הניהול והתחזוקה של
המבנה בו נמצאת לשכת המשרד בלוד .עפ"י הסכם ההתקשרות עם החברה ,ניתן
להאריך את ההתקשרות עם החברה כל עוד הסכם השכירות לגבי המבנה בתוקף.
במארס  2018אישר מבקר המדינה את המשך ההתקשרות לשכירות המבנה למשך 3
שנים .לנוכח האמור ,מבקר המדינה מתבקש לאשר גם את ההתקשרות עם חברת
הניהול והאחזקה של המבנה לאותה תקופה ,דהיינו עד  .1.8.2021יצוין כי עפ"י הוראת
התכ"ם בעניין "חוזה התקשרות" (הוראה  ,)7.4.15ניתן לערוך התקשרות לתקופה של
למעלה משנתיים אם ישנם טעמים מיוחדים ,ואם החוזה הותנה באישור תקציבי מידי
שנה .לנוכח העובדה כי הסכם ההתקשרות לגבי שכירות המבנה אושר לתקופה של 3
שנים ,ומאחר שההסכם עם חברת הניהול כרוך בהסכם המשרד בנוגע לשכירות
המבנה ,מוצע לאשר זאת לכל התקופה כאמור ,וזאת בכפוף לכך שחברת הניהול
תמשיך לתת שירותי ניהול ואחזקה למבנה בתקופה נשוא ההתקשרות ,וכן יש להתנות
את החוזה באישור תקציבי מידי שנה .מנהל יחידת הרכש יכין מכתב הנמקה למבקר
המדינה .סכום ההתקשרות :כ 33,000-ש"ח כולל מע"ם .מבקר המדינה אישר את
ההתקשרות.
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יפעת המרכז למידע תקשורתי בע"מ – המשך התקשרות:
ההתקשרות המבוקשת היא לצורך איסוף ,מחקר וניתוח של מידע תקשורתי בעולמות
התקשורת השונים .הוסבר לחברי הוועדה כי זו החברה היחידה המבצעת שירות זה.
לנוכח האמור ,הוועדה מאשרת את ההתקשרות כהתקשרות עם ספק יחיד על פי תקנה
 )29(3לתקנות חובת המכרזים ,וזאת בכפוף לפרסום מודעה באתר האינטרנט של
המשרד על כוונת המשרד להזמין את השירותים מחברת יפעת המרכז למידע תקשורתי
בע"מ כספק יחיד .למודעה תצורף חוות דעת עדכנית של דובר המשרד בעניין היות
חברה זו הגורם היחיד המסוגל לספק את כל השירותים הנדרשים על פי מצב הדברים
בפועל .היקף ההתקשרות 105,300 :ש"ח כולל מע"ם ,ותקופת ההתקשרות:
.31.8.19-1.9.18
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פרוטוקול מיום 9.7.18

פרוטוקול מערכות מידע

חברת  – Safe-tרכש מערכות להעברת מידע וקבצים:
ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה לרכש מערכות להעברת מידע וקבצים מחברת
 ,Safe-tכבקשה להתקשרות עם ספק יחיד .הבקשה להתקשרות עם החברה היא
לצורך שינוע מאובטח של קבצים ומסמכים לתוך מערכות המידע ברשת המשרדית
(מערכת מנת"ה ,מערכת מימון מפלגות ,מערכת גיוס אלקטרוני במשאבי אנוש ,והורדת
קבצים שונים באינטרנט) .מאחר שסכום ההתקשרות המבוקש הוא מעבר לסכום
שהוועדה מוסמכת לאשר בפטור ממכרז ( 592,560ש"ח כולל מע"ם עבור הרישוי ,כולל
תחזוקה לשנתיים ובתוספת סכום של  81,900ש"ח כולל מע"ם עבור בנק השעות
להתקנה והטמעה) ,הוועדה מעבירה את הבקשה לאישור ועדת הפטור המשרדית .כמו
כן ,היחידה המזמינה תפרסם באתר האינטרנט של המשרד ,לפי תקנה 3א(א) ,את
הכוונה להתקשר עם חברת  Safe-tבפטור ממכרז בעילת ספק יחיד .ועדת הפטור
המשרדית אישרה את ההתקשרות.

פרוטוקול מיום 13.8.18

אס.פי.אל .תוכנה בע"מ – התקשרות המשך לקבלת שירותי טכנאות בלשכת
תל-אביב ע"י מר מיכאל זלפונד:

ההתקשרות עם חברת אס.פי.אל .תוכנה בע"מ שבאמצעותה מועסק מר מיכאל זלפונד
כטכנאי במשרד בירושלים ,החלה באוגוסט  2017כהתקשרות עם החברה שזכתה
בתיחור במסגרת מכרז מרכזי  .1-2009משך ההתקשרות נקבע לשישה חודשים עם
אופציה להארכה של שלושה חודשים נוספים .התקשרות זו נועדה לתקופת הביניים,
עד לבחירת עובד חדש  -טכנאי במסגרת מכרז כ"א לקבלת טכנאי בתקן המשרדי.
לנוכח התמשכות הליכי המכרז לקבלת עובד שישמש כטכנאי במשרד ,אישרה הוועדה
בפברואר  2018באופן חריג ,הארכת התקשרות נשוא התקשרות זו עד ל .31.8.18-יצוין,
כי בפרוטוקול הארכת ההתקשרות הוועדה ציינה כי זוהי תקופת ההתקשרות היחידה
והאחרונה שהשירות יינתן באמצעות מר מיכאל זלפונד .מנהל האגף למערכות מידע
מבקש עתה להאריך פעם נוספת את ההתקשרות באמצעות מר זלפונד ,עד
ל ,31.12.18-מאחר שבתקופה הזו קיימת בעיה של מחסור בטכנאים באגף למערכות
מידע  -בלשכה בתל-אביב .הבעיה נוצרה לאחר שההתקשרות להעסקת אחד
הטכנאים בתל-אביב הסתיימה לאחרונה ,ובמקביל נערך תיחור במסגרת המכרז
המרכזי לצורך קבלת טכנאי ללשכת תל-אביב ,אולם מתוך שמונה ספקים שאליהם
פנה המשרד ,הוגשה מועמדות של טכנאי אחד בלבד ,שאומנם התקבל ,אך לבסוף
חזר בו מהגשת מועמדותו .מכיוון שכך ,לא התאפשר למשרד לבחור טכנאי ללשכה
בתל-אביב ,במסגרת אותו תיחור ,והמשרד לא מילא לעת עתה את החוסר במצבת
הטכנאים בלשכת תל-אביב .מנהל האגף למערכות מידע הסביר כי הבקשה הנוכחית
נתמכת באישור המנכ"ל וזאת לנוכח המחסור בטכנאים בלשכה בתל-אביב .כאן
המקום לציין שאמנם הפנייה לוועדה מתייחסת לשירותי טכנאות בלשכת תל-אביב
אבל בפועל מר מיכאל זלפונד ימשיך לתת שירותי טכנאות גם בלשכה בירושלים כפי
שהסביר מנהל האגף למערכות מידע בפני הוועדה .מאחר שוועדת המכרזים כבר
האריכה פעם אחת את ההתקשרות מעבר לתקופה שנקבעה בהסכם ,כולל תקופת
האופציה ,נדרש אישור של ועדת הפטור המשרדית להארכה הנוספת ,וזאת עפ"י תקנה
()4(3ב)( .)2לנוכח האמור ,ועדת המכרזים מעבירה את הבקשה להמשך ההתקשרות
לאישור ועדת הפטור המשרדית .במקביל ,ועדת המכרזים מאשרת פנייה לתיחור
במסגרת המכרז המרכזי  1-2009לצורך קבלת טכנאי ללשכת המשרד בתל-אביב.
הפנייה תיערך באופן מיידי ,ללא דיחוי ,וללא המתנה להחלטת ועדת הפטור המשרדית
בעניין זה .כל זאת על מנת שבקשה מסוג זה לא תובא פעם נוספת בפני ועדת
המכרזים .ועדת הפטור המשרדית אישרה את ההתקשרות.
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תים תוכנה בע"מ – חידוש מנוי שנתי לתוכנת  – Autodesk Revitפרויקטים
הנדסיים:
ועדת המכרזים מאשרת בפטור מבירור מחירים חידוש מנוי שנתי לתוכנת Autodesk
 2018 Revitמשודרג ל 2019-הנדרש לביצוע פרויקטים הנדסיים עבור אדריכלית
המשרד .ההתקשרות היא בפטור מבירור מחירים בשל היות החברה ספק יחיד של
המוצר וזאת עפ"י הצהרת יצרנית התוכנה בחו"ל .סכום ההתקשרות 9,477 :ש"ח כולל
מע"ם .תקופת ההתקשרות.17.9.19-17.9.18 :

