טבלת פטור ממכרז שנת 2017
פרוטוקול כללי
פרוטוקול מיום 15.11.17
חברת אונית שירותי מחשב בע"מ  -הארכת תוקף הסכם לצורך קבלת שירותי
סדר דפוס עבור דוחות המשרד ופרסומים נוספים:
ההתקשרות עם חברת אונית שירותי מחשב בע"מ לצורך קבלת שירותי סדר דפוס
עבור דוחות המשרד ופרסומים נוספים החלה ב( 26.1.14-יצוין כי על נוסח ההסכם
מצוין  .26.1.13אולם ,לאחר עיון בפרוטוקול ועדת המכרזים מיום  26.9.13התברר כי
ההצעה הזוכה נבחרה רק בספטמבר  2013וההתקשרות החלה בינואר  ,2014ולפיכך
התאריך הנכון לתחילת ההתקשרות הוא  )26.1.14לתקופה של שנה אחת עם אופציות
להארכה ,ובסה"כ לתקופה כוללת של ארבע שנים שיסתיימו ב .26.1.18-מנהלת אגף
העריכה והפרסומים הסבירה כי אומנם יש ספקים אחרים שיכולים לבצע את
ההתקשרות ,וכי אנו נמצאים לקראת הליך של פרסום מכרז פומבי שצפוי להתפרסם
בתוך מס' ימים .בנסיבות אלה ,ועדת המכרזים מאשרת הארכת התקשרות מעבר
לתקופה הקבועה בחוזה ,עפ"י תקנה ()4(3ב)( ,)1וזאת עד  31.12.18או עד לתחילת
ההתקשרות עם זוכה חדש שייבחר במסגרת המכרז הפומבי שצפוי להתפרסם בימים
הקרובים .כמו כן ,עבודות שחברת אונית שירותי מחשב בע"מ תחל לבצען טרם
התחלת ביצוע העבודה ע"י הספק שיזכה במכרז הפומבי ,יושלמו על ידה (ע"י חברת
אונית) .סכום ההתקשרות המוערך הוא כ 400,000-ש"ח כולל מע"ם.

העמותה לקידום מקצועי חברתי – תשלום דמי חבר לשנת ( 2017עובדים
מינהליים):
ועדת המכרזים מאשרת תשלום דמי חבר לעמותה לקידום מקצועי חברתי עבור
עובדים מינהליים לשנת  .2017מדובר בדמי חבר שנתיים המשולמים לאגודה מקצועית
עבור עובדי המשרד המדורגים בדירוג המינהלי אשר בחרו בחברות באגודה זו .זאת
מתוקף הזכות שנתונה לעובדים אלה עפ"י פסקה  25.147לתקשי"ר להחזר תשלום
דמי חבר באגודות שאושרו לצורך כך .האישור הוא בפטור מתיחור לפי תקנה .)29(3
האישור ניתן לשנת  ,2017בסכום של  23,000ש"ח.

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרה – תשלום דמי חבר לשנת 2017
(עובדים מינהליים):
ועדת המכרזים מאשרת תשלום דמי חבר לעמותה לקידום מודעות חברתית והעשרה
עבור עובדים מינהליים לשנת  .2017מדובר בדמי חבר שנתיים המשולמים לאגודה
מקצועית עבור עובדי המשרד המדורגים בדירוג המינהלי אשר בחרו בחברות באגודה
זו .זאת מתוקף הזכות שנתונה לעובדים אלה עפ"י פסקה  25.147לתקשי"ר להחזר
תשלום דמי חבר באגודות שאושרו לצורך כך .האישור הוא בפטור מתיחור לפי תקנה
 .)29(3האישור ניתן לשנת  ,2017בסכום של  10,000ש"ח.

לשכת רואי חשבון – תשלום דמי חבר לשנת :2018
המשרד נדרש לשלם עבור עובדי המשרד החברים בלשכת רואי חשבון תשלומי דמי
חבר לשנת  2018וזאת מתוקף זכאותם להחזר התשלום האמור עפ"י פסקה 25.124
לתקשי"ר .ועדת המכרזים מאשרת תשלום דמי חבר ללשכת רואי חשבון לשנת 2018
בפטור מתיחור לפי תקנה  .)29(3סכום ההתקשרות הוא  20,000ש"ח.
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לשכת עורכי הדין – תשלום דמי חבר לשנת :2018
המשרד נדרש לשלם עבור עובדי המשרד החברים בלשכת עורכי הדין תשלומי דמי
חבר לשנת  2018וזאת מתוקף זכאותם להחזר התשלום האמור עפ"י פסקה 25.122
לתקשי"ר .ועדת המכרזים מאשרת תשלום דמי חבר ללשכת עורכי הדין לשנת 2018
בפטור ממכרז לפי תקנה  .)29(3סכום ההתקשרות הוא  150,000ש"ח.

מרכז מאי בע"מ – הארכת התקשרות למתן שירותי חניה בלשכת חיפה:
ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה להארכת ההתקשרות למתן שירותי חניה בלשכת
חיפה כהתקשרות המשך הטעונה אישור של מבקר המדינה לפי תקנה ()4(3ב)(.)3
ההתקשרות הראשונה החלה בשנת  2004ומאז היא מוארכת מידי שנה .לדברי עוזרת
מנהל תחום הרכש ,חניון המשרד בחיפה אינו מספיק לכמות עובדי המשרד ולכן
נדרשת חנייה חיצונית בתשלום ,וכן זהו החניון היחיד בקרבת המשרד שיכול לספק
לעובדים שירותי חנייה נוספים .היחידה המזמינה תכין מכתב הנמקה למבקר המדינה
לצורך אישורו שיועבר אליו ע"י ועדת המכרזים .סכום ההתקשרות הוא 50,000 :ש"ח
כולל מע"ם .תקופת ההתקשרות היא מיום  1.1.18ועד .31.12.18

חידוש הסכם שכירות למשרד מבקר המדינה "במרכז הלבן" בנצרת:
ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה להארכת ההתקשרות להסכם שכירות למשרד
מבקר המדינה הממוקם ברח' פאולוס " 85במרכז הלבן" בנצרת כהתקשרות המשך
הטעונה אישור של המבקר המדינה לפי תקנה ()4(3ב)( .)3ההתקשרות הראשונה
החלה בשנת  2006למשך  5שנים ומאז היא מוארכת מידי שנה .היחידה המזמינה תכין
מכתב הנמקה למבקר המדינה לצורך אישורו שיועבר אליו ע"י ועדת המכרזים .סכום
ההתקשרות הוא 24,872 :דולר כולל מע"ם .תקופת ההתקשרות היא מ28.2.19--
.1.3.18

פטור ממכרז לרכש עיתונים:
ועדת המכרזים מאשרת המשך התקשרות לרכש עיתונים בפטור ממכרז לפי תקנה
 )29(3עם כל אחד מהעיתונים שהמשרד רוכש וזאת עפ"י תקנה ()4(3ב)( .)1יצוין כי זו
הפעם הראשונה שמבוקשת הארכת ההתקשרות .יצוין כי אם תוגש בקשה זו גם בשנה
הבאה ,היא תועבר לאישורה של ועדת הפטור המשרדית (משום שזו תהיה הארכת
התקשרות שנייה) .מסגרת ההתקשרות היא על פי צורכי המשרד ,ולכל היותר עד
 300,000ש"ח כולל מע"ם לשנה ,וזאת לתקופה של שנת .2018

פרוטוקול מיום 11.12.17
חברת יפעת מידע תקשורתי בע"מ – המשך התקשרות:
ההתקשרות המבוקשת היא לצורך איסוף ,מחקר וניתוח של מידע תקשורת 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 מידע 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 הוא 105,300 :ש"ח כולל מע"ם ,ותקופת ההתקשרות היא:
.30.8.18-1.9.17
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הגנה וטיפול בחושפי שחיתויות – הארכת החוזה עם ד"ר מיכל מורג:
ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה להמשך התקשרות עם ד"ר מיכל מורג להגנה
וטיפול בחושפי שחיתויות כהתקשרות המשך לפי תקנה ()4(3ב)( ,)3הטעונה אישור
מבקר המדינה .ההתקשרות עם ד"ר מיכל מורג החלה בשנת  2015ללא הליך תחרותי.
ביולי  2017הוועדה התבקשה לאשר התקשרות נוספת למספר חודשים עד סוף שנת
 ,2017וזאת עד שייבחר עובד במסגרת מכרז פומבי שיתפרסם בנושא .יועץ המבקר
לתפקידים מיוחדים מסר במכתבו לוועדה כי לבסוף המכרז לקבלת עובד לא צלח.
סוכם כי זו הפעם האחרונה להארכת התקשרות עם ד"ר מיכל מורג (הדבר גם
בהסכמתו של יועץ המבקר לתפקידים מיוחדים) .הוועדה מפנה את תשומת לב
היחידה המזמינה לכך שאם בחודשים הקרובים לא יפורסם מכרז פומבי לגיוס עובד,
על היחידה המזמינה לפעול לפרסום מכרז פומבי לתפקיד זה במסגרת מיקור חוץ.
סכום ההתקשרות :כ 200,000-ש"ח כולל מע"ם .סכום זה כולל גם החזרי נסיעות.
הארכת ההתקשרות היא עד .30.9.18
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פרוטוקול מערכות מידע
פרוטוקול מיום 17.10.17
חברת מיקרוסופט – רכש שירותי פרמייר – ספק יחיד:
מנהל אגף מערכות מידע הסביר בהרחבה את הצורך ברכש שירותי פרמייר מחברת
מיקרוסופט ,וכן הבהיר כי מדובר בספק יחיד .סכום ההתקשרות המבוקש הוא:
 304,141ש"ח כולל מע"ם .עפ"י תקנה 10א(ב) התקשרות בסכום זה במסגרת ספק
יחיד טעונה אישור של ועדת הפטור המשרדית .מנהל אגף מערכות מידע ימציא אישור
צורך מהמנכ"ל לאספקת שירות זה ,וכן יכין חוות דעת מנומקת המבהירה כי מדובר
בספק יחיד ,ולאחר מכן הנושא יועבר להחלטת ועדת הפטור המשרדית .ועדת
המכרזים מאשרת פרסום באתר האינטרנט של המשרד לבחינת קיומם של ספקים לפי
תקנה 3א(א)לתקנות חובת המכרזים.

החלטות נוספות של ועדת המכרזים
חידוש מנויים לספרות מקצועית לשנת :2018
ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם ספקי מאגרי המידע שמנויים ברשימה שהגישה
מנהלת ספריות ומרכז המידע מ 25.12.17-וזאת על פי תקנה  .)29(3מדובר במאגרי
מידע שמשווקים באופן בלעדי על ידי מפתח המאגר .על פי החלטת הוועדה מ-
 16.3.16שלפיה 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) 220,800 :ש"ח כולל
מע"ם .תקופת ההתקשרות.31.12.18 - 1.1.18 :

