פטור ממכרז שנת ) 2018אוקטובר-דצמבר(
פרוטוקול כללי
פרוטוקול מיום 29.10.18
דן אנד ברדסטריט ישראל בע"מ שירותי מידע עסקי  -חידוש המנוי למאגר
לשנים  :2019-2020ועדת המכרזים מאשרת עפ"י תקנה  (29)3להתקשר בפטור
ממכרז עם ספק יחיד לחידוש המנוי למאגר דן אנד ברדסטריט ישראל בע"מ
שירותי מידע עסקי .ערך ההתקשרות  36,000 :ש"ח כולל מע"ם .תקופת
ההתקשרות.31.12.2020-31.1.2019 :
חידוש מנויים לספרות מקצועית לשנת  - 2019התקשרות עם ספקי מאגרי
מידע :ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם כל אחד מספקי מאגרי המידע
בפטור ממכרז לפי תקנה  ,(29)3מאחר שעל פי מצב הדברים בפועל כל אחד
ממאגרי המידע הוא בבחינת ספק יחיד ,הנותן שירות ייחודי לפחות בחלק מסוים
מהמאגר .מצ"ב רשימת ספקי מאגרי מידע:
א.

אגרון  -מאגר אגרון –

 5,900ש"ח

ב.

חשב  -חשב –

 6,500ש"ח

ג.

חשבים  -דינים ועוד ,תקדין –

 46,000ש"ח

ד.

לשכת עו"ד )חברה כלכלית(  -פדאו"ר -

 10,800ש"ח

ה.

מלינגו  -רב מילים –

 12,700ש"ח

ו.

משרד המשפטים  -רשומות –

 8,800ש"ח

ז.

הוצאת נבו  -נבו –

 111,000ש"ח

ח.

מתודה  -נוהל מפת"ח –

 5,600ש"ח

ט.

הוצאת רונן  -מיסים ,מקרקעין וכו' –

 15,000ש"ח

יצוין כי בפרוטוקול ועדת המכרזים מ 16.1.17-נקבע כי בשלוש השנים הבאות
המשרד לא יתבקש לפרסם באתר האינטרנט את הכוונה להתקשרות בפטור
ממכרז לפי תקנה 3א .מכיוון שכך ,אין צורך בפרסום לשנה זו .כמו כן ,יצוין כי
כל התקשרות עם ספק מאגר מידע היא בבחינת התקשרות נפרדת .בנוגע
להתקשרות עם מאגר נבו  -מאחר שסכום ההתקשרות הינו גבוה מ 50,000-ש"ח
נדרש אישור של סמנכ"ל/מנכ"ל להתקשרות והאישור אינו ניתן להאצלה .מכיוון
שכך האישור להתקשרות עם מאגר נבו הוא בכפוף לקבלת אישור צורך מאת
הסמנכ"ל/מנכ"ל באופן אישי .תקופת ההתקשרות.1.1.19-31.12.19 :
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מרכז מאי בע"מ  -הארכת התקשרות למתן שירותי חניה בלשכת חיפה:
ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם מרכז מאי בע"מ למתן שירותי חנייה
בלשכת חיפה כהתקשרות המשך הטעונה אישור של מבקר המדינה לפי תקנה
)(4)3ב() .(3הסיבה להמשך ההתקשרות היא משום שלפי מצב הדברים בפועל
מדובר בספק יחיד המסוגל לתת שירותי חניה ללשכת המשרד בחיפה ,לנוכח
קרבת החניון למשרד .היחידה המזמינה תכין מכתב הנמקה למבקר המדינה.
סכום ההתקשרות :עד  50,000ש"ח כולל מע"ם .תקופת ההתקשרות1.1.19- :
 .31.12.19כמו כן ,יש לערוך הסכם התקשרות חדש עם החברה.
פטור ממכרז לרכש עיתונים :ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה להתקשרות
לרכש עיתונים כהתקשרות המשך הטעונה אישור מבקר המדינה לפי תקנה
)(4)3ב() .(3ההתקשרות היא עם כל אחד מהעיתונים בנפרד .סכום ההתקשרות
המוערך הוא כ 300,000-ש"ח כולל מע"ם .תקופת ההתקשרות.1.1.19-31.12.19 :
היחידה המזמינה תכין מכתב הנמקה למבקר המדינה .העיתונים שנרכשים
במסגרת ההתקשרות :ידיעות אחרונות ,הארץ ,כלכליסט ,גלובס ,מעריב,
ג'רוסלם פוסט ,מקור ראשון וישראל היום .מבקר המדינה אישר את ההתקשרות.
חידוש הסכם שכירות ללשכת נצרת ב"מרכז הלבן" לשנת  :2019ועדת
המכרזים מסווגת את הבקשה להארכת ההתקשרות להסכם שכירות למשרד
מבקר המדינה הממוקם ברח' פאולוס  85ב"מרכז הלבן" בנצרת כהתקשרות
המשך הטעונה אישור מבקר 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.28.2.19-1.3.20 :
העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרה  -תשלום דמי חבר לשנת 2018
)עובדים מנהליים( :ועדת המכרזים מאשרת תשלום דמי חבר לעמותה לקידום
מודעות חברתית והעשרה עבור עובדים מינהליים לשנת  .2018מדובר 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
 ,2018בסכום של  10,000ש"ח.
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העמותה לקידום מקצועי חברתי  -תשלום דמי חבר לשנת ) 2018עובדים
מינהליים( :ועדת המכרזים מאשר תשלום דמי חבר לעמותה לקידום מקצועי
חברתי עבור עובדים מינהליים לשנת  .2017מדובר בדמי חבר שנתיים המשולמים
לאגודה מקצועית עבור עובדי המשרדי 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  ,2018בסכום של
 23,000ש"ח.

פרוטוקול מיום 26.11.18
חברת נס.איי.טי.בע"מ  -הרחבת התקשרות עם יועץ לפיתוח הדרכה )מכרז
פומבי מס'  :(08/2014ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה להרחבת ההתקשרות
עם יועץ לפיתוח הדרכה מטעם חברת נס.איי.טי.בע"מ ב 40 -שעות לחודש,
במסגרת מכרז פומבי  08/2014כהתקשרות המשך )כולל גם הרחבת התקשרות(
הטעונה אישור מבקר המדינה לפי תקנה )(4)3ב() .(3יצוין כי עפ"י תנאי המכרז הנ"ל
ניתן לרכוש שירותי פיתוח הדרכה עד  80שעות בחודש .לנוכח האמור ,על מנת
לרכוש שעות שירותי ייעוץ נוספים מעבר ל 80-שעות נדרש אישור מבקר המדינה
עפ"י תקנה זו .כמו כן ,יצוין כי המכרז משנת  2014פורסם לצורך בחירת יועץ לפיתוח
הדרכה ,אולם ועדת המכרזים השתכנעה כי השירות המבוקש עתה "שירותי ייעוץ
בפרויקט פיתוח ההון האנושי" נכלל במסגרת סעיף  - 2השירותים הנדרשים בתנאי
המכרז ,וכי הבקשה להרחבת התקשרות הינה מטעמי חסכון ויעילות שכן לא יעיל
במצב דברים זה לצאת במכרז חדש רק לצורך מתן שירות ספציפי .תקופת
ההתקשרות היא עד לתום תקופת ההתקשרות הנוכחית  .31.8.2019לאחר מכן,
לנוכח הנחיית המנכ"ל לזמן התקשרות מקסימאלי עם נותן שירותים ,לכל היותר ל-
 4שנים ,לא יתאפשר להמשיך התקשרות עם נותנת שירותים זו .סכום ההתקשרות:
 71,604ש"ח כולל מע"ם .מבקר המדינה אישר את ההתקשרות.
מכון קינן שפי בע"מ  -המשך קבלת שירותי בחינות מיון וסינון מוקדמים,
ניתוח והמלצות וראיונות ממליצים למועמדים לעבוד במשרדנו :היחידה
המזמינה ביקשה להאריך ולהרחיב את ההתקשרות עם מכון קינן שפי בע"מ אשר
מספק למשרד שירותי אבחון למועמדים לקבלה לעבודה .ההתקשרות עם מכון
קינן שפי בע"מ החלה בסביבות יולי  ,2015עפ"י מסמכי המכרז והסכם
ההתקשרות ,ההתקשרות היא לתקופה של שנה אחת  +אפשרות ל 4-שנים
נוספות אופציות )שנה אחת בכל פעם( .בדיקה שערכנו העלתה כי ההתקשרות
לא הוארכה ביולי  2016וגם לא לאחר מכן ומכיוון שכך ההתקשרות לכאורה
היתה שלא בתוקף .עם זאת ,הלכה למעשה ,ההתקשרות של המשרד עם המכון
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המשיכה לעמוד בתוקפה .בדיקה משפטית שנערכה בנושא העלתה כי חוזה ניתן
לכרות גם בדרך של התנהגות .אין חולק על כך כי גם מבחינת המשרד וגם
מבחינת מכון קינן שפי בע"מ ההתקשרות שרירה וקיימת .עם זאת ,הוועדה לא
אישרה בעבר מימוש אופציה ולכן לא ניתן להמשיך לאשר התקשרות במסלול
זה ,אלא במסלול של התקשרות המשך ,לפי תקנה )(4)3ב() ,(3הטעונה אישור
מבקר המדינה .מבקר המדינה אישר את ההתקשרות.

פרוטוקול מיום 24.12.18
החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ  -הארכת
התקשרות  -ספק יחיד :ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה להתקשרות עם
החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי מדינה בע"מ )מועדון טוב( לשנת ,2019
כהתקשרות עם ספק יחיד עפ"י מצב הדברים בפועל ,הטעונה אישור של ועדת
הפטור המשרדית ,וזאת לנוכח סכום ההתקשרות בפטור ממכרז שהינו מעל
 150,000ש"ח ) 235,000ש"ח( .ועדת הפטור המשרדית אישרה את ההתקשרות.
חברת פאוזה שירותי קפה בע"מ  -המשך התקשרות עבור שירות למדיחי
פראש כאפ  -ספק יחיד :ועדת המכרזים סיווגה את ההתקשרות המבוקשת
כהתקשרות המשך עם ספק יחיד ,מאחר שהמכשירים המוצבים בלשכות
המשרד סופקו על ידם .ההתקשרות עם חברת פאוזה החלה בשנת  1998בשל
היותה זוכת מכרז מרכזי של החשכ"ל .בשל ההארכות המצטברות של
ההתקשרות ,התקשרות נוספת טעונה אישור של מבקר המדינה לפי תקנה
)(4)3ב() .(3היקף ההתקשרות  53,661ש"ח לשנה כולל מע"ם .היחידה המזמינה
תכין מכתב הנמקה לוועדה ,ואנו נעביר אותו לאישור מבקר המדינה .תקופת
ההתקשרות המבוקשת .31.1.20-1.2.19 :מבקר המדינה אישר את ההתקשרות.
לשכת רואי חשבון  -תשלום דמי חבר ללשכה לשנת  :2019המשרד נדרש
לשלם עבור עובדי המשרד החברים בלשכת רואי חשבון תשלומי דמי חבר לשנת
 ,2019וזאת מתוקף זכאותם להחזר התשלום האמור עפ"י פסקה 25.124
לתקשי"ר .ועדת המכרזים מאשרת תשלום דמי חבר ללשכת רואי חשבון לשנת
 2019בפטור מתיחור ,משום שלשכת רואי החשבון היא בבחינת ספק יחיד לעניין
זה  .סכום ההתקשרות הוא  20,000ש"ח.
לשכת עורכי הדין  -תשלום דמי חבר ללשכה לשנת  :2019המשרד נדרש
לשלם עבור עובדי המשרד החברים בלשכת עורכי הדין תשלומי דמי חבר לשנת
 ,2019וזאת מתוקף זכאותם להחזר התשלום האמור עפ"י פסקה 25.122
לתקשי"ר .הוועדה מסווגת התקשרות זו כהתקשרות עם ספק יחיד לפי תקנה
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 ,(29)3וזאת משום שלשכת עו"ד היא הספק היחיד שניתן לשלם לו דמי חבר.
מאחר שהבקשה לפטור ממכרז הינה בסכום גבוה מ 150,000-ש"ח )175,000
ש"ח( ,נדרש אישור של ועדת הפטור המשרדית .לנוכח האמור ,הבקשה מועברת
לאישור ועדת הפטור המשרדית .ועדת הפטור המשרדית אישרה את
ההתקשרות.
חברת אונית שירותי מחשב בע"מ  -הארכת תוקף ההסכם לצורך קבלת
שירותי סדר דפוס עבור דוחות המשרד ופרסומים נוספים :ועדת המכרזים
מסווגת את הבקשה להארכת התקשרות עם חברת אונית שירותי מחשב בע"מ
לצורך קבלת שירותי סדר דפוס עבור דוחות המשרד ופרסומים נוספים,
כהתקשרות המשך הטעונה אישור מבקר המדינה עפ"י תקנה )(4)3ב() .(3הסיבה
לבקשה להארכת התקשרות היא מאחר שבקרוב מאוד יפורסם מכרז פומבי חדש
להקמת מאגר ספקי סדר דפוס ,והתקשרות ההמשך היא לתקופת הביניים עד
לסיום הליכי המכרז והתקשרות עם הספקים הזוכים .לנוכח האמור ,הבקשה
להארכת התקשרות היא עד  30.6.19או עד סיום הליכי המכרז ועריכת הסכמי
התקשרות עם הספקים הזוכים ,המוקדם מביניהם .סכום ההתקשרות250,000 :
ש"ח כולל מע"ם .מבקר המדינה אישר את ההתקשרות.
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פרוטוקול מערכות מידע
פרוטוקול מיום 29.10.18
מיקרוסופט ישראל בע"מ  -רכש שירותי פרמייר  -ספק יחיד :ועדת המכרזים
מסווגת את ההתקשרות עם חברת מיקרוסופט ישראל בע"מ עבור רכש שירותי
פרמייר כהתקשרות המשך הטעונה אישור מבקר המדינה לפי תקנה )(4)3ב().(3
הסיבה לבקשה להמשך התקשרות היא מאחר שעל פי דבריו של מנהל אגף
מערכות מידע זהו הספק היחיד שבאמצעותו ניתן לבצע את ההתקשרות .על
היחידה המזמינה לפרסם את הכוונה להתקשרות בהתאם לתקנה 3א ,באתר
האינטרנט של המשרד וזאת בצירוף חוות דעת התומכת בכך שמדובר בספק
יחיד .אם לא נקבל מידע על ספקים פוטנציאליים נוספים בעקבות הפרסום,
היחידה המזמינה תכין מכתב הנמקה שיועבר באמצעות הוועדה לאישור מבקר
המדינה .סכום ההתקשרות 412,776 :ש"ח כולל מע"ם .תקופת ההתקשרות:
 .20.12.19-21.12.18מבקר המדינה אישר את ההתקשרות.
סולאראדג' )לשעבר גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בע"מ(  -שירותי
תחזוקה לרכיב אל פסק :ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה להמשך
התקשרות לקבלת שירותי תחזוקה לרכיב אל פסק מחברת גמאטרוניק תעשיות
אלקטרוניות בע"מ כהתקשרות המשך הטעונה אישור מבקר המדינה לפי תקנה
)(4)3ב() .(3ההתקשרות המקורית החלה בשנת  2004ומתקופה זו ההתקשרות
להארכת שירותי התחזוקה הוארכה מידי שנה .ההתקשרות המבוקשת היא לחצי
שנה בלבד ) (22.4.19-22.10.18בתקופה זו תפעל היחידה המזמינה לפרסום
מכרז חדש למערכת חדשה .סכום ההתקשרות 6,020 :ש"ח כולל מע"ם .היחידה
המזמינה תכין מכתב הנמקה שיועבר באמצעות הוועדה לאישור מבקר המדינה.
מבקר המדינה אישר את ההתקשרות.
אגר אי בע"מ  -רכישת מוצר לטעינת דפי בנקים במערכת מימון מפלגות
מחברת  :AGREועדת המכרזים מסווגת את הבקשה להרחבת התקשרות
מחברת אגר אי בע"מ לטעינת דפי בנקים לרכיב התאמות בנקים וכן לרכישת
שירותי תחזוקה למוצר ולפיתוחים ייעודים לרכיב התאמות בנקים למערכת מימון
מפלגות מחברת  ,AGREכהתקשרות המשך הטעונה אישור מבקר המדינה לפי
תקנה )(4)3ב() .(3הרחבת ההתקשרות המבוקשת היא מהטעם של ספק יחיד
למוצר  CASH4ERPמאחר והוא הספק והמפיץ היחיד של המוצר ,שזהו המוצר
שמבצע הרחבה של התאמת בנקים אוטומטית ויבוא דפי בנק של המתמודדים
לסיעות השונות במערכות הבחירות עבור האגף למימון מפלגות .מנהל אגף
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מערכות מידע יפרסם באתר האינטרנט המשרדי לפי תקנה )3א( את הכוונה
להתקשרות עם ספק זה בפטור ממכרז ,ואם לא יתקבל מידע על ספקים
פוטנציאליים נוספים ,הבקשה תובא לאישור מבקר המדינה .היחידה המזמינה
תכין מכתב הנמקה שיועבר באמצעות הוועדה לאישור מבקר המדינה .סכום
ההתקשרות 193,050 :ש"ח כולל מע"ם עבור מוצר טעינת דפי בנקים וסכום של
 122,850ש"ח כולל מע"ם עבור תחזוקת מוצרים .תקופת ההתקשרות31.10.19- :
.1.11.18
יצוין ,כי סכום התחזוקה הכולל הנדרש לטעינת דפי בנקים לתקופה האמורה
עומד על  155,000ש"ח )לפני מע"ם( ,מזה  50,000ש"ח שאושרה הוועדה מדיון
מיום  .17.9.18הבקשה הנוכחית שאושרה לתחזוקה עומדת אפוא על סכום של
 105,000ש"ח  +מע"ם ,היינו 122,850 ,ש"ח כולל מע"ם) .הסכום עבור תחזוקת
כלל המוצרים הוא 155,000 :ש"ח  +מע"ם ,היינו  181,350ש"ח(.

פרוטוקול מיום 24.12.18
מלם שכר בע"מ  -הזמנת שירותי אחזקה שנתית עבור שני ממשקים )הנכנס
והיוצא( בין  SAPלבין מערכת שכר משכי"ת לשנת  :2019ועדת המכרזים
מאשרת רכישת שירותי תחזוקה לממשקים עם מלם שכר בע"מ בהליך של ספק
יחיד עפ"י תקנה  ,(29)3מאחר שחברת מלם שכר בע"מ בנתה ממשקים אלה בין
מערכת  SAPלבין מערכת שכר משכי"ת והיא היחידה שעפ"י מצב הדברים
בפועל יכולה לתחזק מערכות אלה .סכום ההתקשרות 70,200 :ש"ח כולל מע"ם.
תקופת ההתקשרות היא שנת .2019
סינריון מערכות בע"מ  -בקשה לפטור מבירור מחירים לרכש שירותי
תחזוקה למערכת לביא ודיירקט לשנת  :2019ועדת המכרזים מאשרת
התקשרות עם חברת סינריון מערכות בע"מ לרכש שירותי תחזוקה למערכת
לביא ודיירקט לשנת  2019בפטור מבירור מחירים ,וכן מאשרת הוועדה את
השימוש ביתרת  48שעות עבודה )אושרו בתאריך  (14.2.2017להתאמות
המערכת עפ"י הצורך ,עד  .31.12.2019ההתקשרות הינה בפטור מבירור מחירים
משום שהחברה היצרנית של המוצר היא הספק הבלעדי ,הן לגבי רישוי מוצרים
והן לגבי תחזוקתם .סכום ההתקשרות 24,683 :ש"ח כולל מע"ם.
אס.פי.אל .תוכנה בע"מ  -התקשרות המשך לקבלת שירותי טכנאות
באמצעות מר מיכאל זלפונד עבור לשכת ירושלים :ועדת המכרזים מסווגת
את הבקשה להארכת התקשרות עם חברת אס.פי.אל .תוכנה בע"מ באמצעות
נותן השירותים מר מיכאל זלפונד ,כהתקשרות המשך הטעונה אישור מבקר
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המדינה לפי תקנה )(4)3ב() .(3ההתקשרות הראשונה החלה באוגוסט 2017
בעקבות תיחור שנערך לפי מכרז מרכזי  ,1-2009וזאת לתקופה של  6חודשים
פלוס  3חודשים אופציה החל מ .05/2018-ההתקשרות הוארכה מטעמים מיוחדים
עקב חוסר של המשרד בטכנאים .בשלב זה אגף מערכות מידע מקבל טכנאי
חדש שייכנס לתפקיד ב ,1.1.19-והאגף ציין כי הוא זקוק למר זלפונד לעוד
תקופה קצרה לצורך חפיפה וכניסה לתפקיד של הטכנאי החדש .תקופת
ההתקשרות עם מר זלפונד אושרה עד סוף פברואר  2019בלבד.

