טבלת פטור ממכרז שנת ( 2018אפריל-יוני)
פרוטוקול מיום 6.6.18
חברת רום הרקיע חניונים בע"מ – שירותי חניה לעובדי המשרד בלשכת לוד:
ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת רום הרקיע חניונים בע"מ לקבלת
שירותי חניה בלשכת לוד ,כהתקשרות המשך עם ספק יחיד ,הטעונה אישור של מבקר
המדינה לפי תקנה ()4(3ב)( )3לתקנות .מנהל תחום הרכש יפרסם מודעה באינטרנט
על ההתקשרות לפי תקנה 3א(א) .סכום ההתקשרות 19,800 :ש"ח כולל מע"ם.
תקופת ההתקשרות .31.5.19-1.6.18 :מבקר המדינה אישר את ההתקשרות.

יפעת מידע תקשורתי בע"מ  -התקשרות עם חברות לניטור מידע בגין
הבחירות ברשויות המקומיות:
ההתקשרות עם חברת יפעת דרושה עבור האגף לביקורת מימון מפלגות ,לצורך ניטור
מידע מעיתונות כתובה וכן ניטור באנרים וסרטונים בפייסבוק וביוטיוב ,הנוגעים
למערכת הבחירות ברשויות המקומיות .דובר המשרד הצהיר בכתב ,כי למיטב ידיעתו
חברת יפעת היא הספק היחיד בתחום ניטור המידע מהעיתונות הכתובה וניטור המידע
מהטלוויזיה והרדיו .יצוין ,כי הצהרה זו של הדובר היא משנת  ,2016אולם בשיחת
טלפון שאלעד ערך עם הדובר הוא הצהיר כי חו"ד תקפה גם כיום .לנוכח האמור,
ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת יפעת מידע תקשורתי בע"מ
כהתקשרות עם ספק יחיד לפי תקנה  ,)29(3וזאת אם לא יתקבל מידע אחר לאחר
פרסום הכוונה להתקשרות באתר האינטרנט של משרדנו עפ"י תקנה 3א(א) .כמו כן,
בשל הסכום הגבוה ,ההתקשרות טעונה אישור של ועדת הפטור המשרדית .סכום
ההתקשרות 238,972 :ש"ח כולל מע"ם .תקופת ההתקשרות .31.12.18-1.6.18 :ועדת
הפטור המשרדית אישרה את ההתקשרות.

משרד רו"ח הוגן ,גינזבורג ,יודלביץ ושות' – 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 ,משרד
רו"ח הנ"ל הינו אחד מ 7-הספקים שעימם ניתן להתקשר בהסכם לצורך כך .ההסכם
שביצועו החל בשנת  2014כלל גם תקופת אופציה בת שנתיים עד  .1.10.17בשנת
 2017ועדת המכרזים האריכה את ההתקשרות לשנה נוספת עפ"י תקנה ()4(3ב)(.)1
עפ"י הודעה שקיבלנו ממנהל מערך ביקורת זכויות עובדי קבלן ממשרד האוצר ,תוקף
הוראת המכרז המרכזי צפויה להסתיים בשנת  .2019לנוכח האמור ,מאחר שהיחידה
המזמינה שביעת רצון מהשירותים הניתנים באמצעות משרד זה ,ומאחר שהוראת
המכרז המרכזי צפויה להסתיים בשנת  2019ולאחר מכן ייערך מכרז מרכזי חדש עם
ספקים חדשים ,ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה כהתקשרות המשך לפי תקנה
()4(3ב)( ,)2הטעונה אישור של ועדת הפטור המשרדית .תקופת ההתקשרות30.9.19- :
 .29.9.18סכום ההתקשרות :כ 106,000-ש"ח כולל מע"ם .ועדת הפטור המשרדית
אישרה את ההתקשרות.
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בקשה לאספקת שירותי עיצוב לתערוכת מורשת ע"י גב' הלינה חמו – ספק
יחיד:
אדריכלית המשרד הציגה בפני חברי הוועדה את התכנון לקראת הצגת תערוכת
המורשת במשרד .מדובר במיצג אומנותי ייחודי מסוגו שיוצג במשרד באופן קבוע -
תערוכה מוזיאלית .התערוכה תציג באופן אומנותי את משרד מבקר המדינה לדורותיו
וצפויים לבקר בה אורחים רבים מהארץ ומחו"ל .אדריכלית המשרד הסבירה לוועדה כי
עיצוב התערוכה הינה יצירת אומנות יחידה מסוגה ,ופירטה את הקשיים בעריכת מכרז
בשלב עיצוב התערוכה .אולם ציינה כי מעצב התערוכה יסייע בעריכת מכרז להקמת
המיצג ,שהוא העלות העיקרית של התערוכה .יצוין ,כי בשל החשיבות הרבה של
התערוכה למשרד ,הוצגה הסוגיה בפני היועץ המשפטי למבקר המדינה ,אשר הביע
את עמדתו כי ניתן להתקשר בהתקשרות זו בפטור ממכרז והוא הנחה את היועץ
המשפטי לוועדה לפעול כאמור .לנוכח העובדה כי מדובר ברכישת שירות ייחודי מסוגו
בתחום האומנות ,ולנוכח הקשיים בעריכת מכרז לרכישת שירות ייחודי זה ,ולאחר
שהוועדה התרשמה כי ההתקשרות המבוקשת עם הגב' הלינה חמו היא מטעמים
ענייניים ,הוועדה מאשרת את ההתקשרות המבוקשת לפי תקנה  .)11(3סכום
ההתקשרות :עד  150,000ש"ח כולל מע"ם.
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פרוטוקול מערכות מידע
פרוטוקול מיום 1.5.18
אס.פי.אל .תוכנה בע"מ – הארכת התקשרות לקבלת שירותי טכנאות בלשכת
תל-אביב באמצעות מר אלדר גורביץ:
ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה להמשך התקשרות עם חברת אס.פי.אל .תוכנה
בע"מ ,לקבלת שירותי טכנאות בלשכת תל-אביב באמצעות מר אלדר גורביץ,
כהתקשרות המשך הטעונה אישור מבקר המדינה לפי תקנה ()4(3ב)( .)3ההתקשרות
המבוקשת היא מ .25.8.18-1.7.18-סכום ההתקשרות :עד  40,956ש"ח כולל מע"ם.
יצוין ,כי ההתקשרות החלה ב 27.8.13-וצפויה להסתיים ב ,25.8.18-כך שמשך
ההתקשרות הכולל לא יעלה על  5שנים ,כלומר ,בהתאם לנוהל המשרדי שקבע
המנהל הכללי ,לעניין הרף העליון למשך התקשרויות במתכונת זו .יצוין כי הארכת
ההתקשרות הקצובה דנן אושרה על ידי המנכ"ל לצורך השלמה משימת האגף
למערכות מידע על פי תכנית העבודה .מבקר המדינה אישר את ההתקשרות.

פרוטוקול מיום 6.6.18
חברת ביון אי.טי .סולושנס בע"מ – הרחבת התקשרות באמצעות גב' דורית
כספי לצורך ייעוץ בניהול מסמכים (במסגרת פרויקט הקמת מערכת לניהול
מסמכים):
ועדת המכרזים מאשרת עפ"י תקנה ()4(3ב)( )1הרחבת התקשרות עם חברת ביון
אי.טי .סולושנס בע"מ לצורך ייעוץ בניהול מסמכים .ההרחבה היא לתחומים שמעבר
למסמכי הביקורת כפי שהוגדרו בתיחור הראשוני ,וזאת ב 213-שעות נוספות .ההרחבה
דרושה מטעמי יעילות וחסכון .סכום ההתקשרות 49,842 :ש"ח כולל מע"ם .תקופת
ההתקשרות.31.7.19-1.7.18 :

