
 
 
 

 )ספטמבר-יולי( 2019פטור ממכרז שנת 
 

 
 פרוטוקול כללי

 
 

 2.9.2019פרוטוקול מיום 
 

תחזוקה שנתית לטובת תשתית כרטיסים חכמים של  -משרד ראש הממשלה 
 : 2019לשנת ממשל זמין (תהיל"ה) ועמדות דו"ק 

ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם משרד ראש הממשלה ממשל זמין (תהיל"ה) 
בפטור ממכרז לצורך תחזוקה שנתית לכרטיסים החכמים ועמדות דואר קב"טים לשנת 

. ההתקשרות היא בפטור ממכרז מאחר שזהו הספק היחיד שבאמצעותו ניתן 2019
 לרכוש שירות זה. 

 ש"ח לתחזוקה).   13,200ש"ח לעמדות דו"ק +  40,600ש"ח ( 53,800סכום ההתקשרות: 
 

ליגה למקומות עבודה  -הפועל המחלקה לספורט למקומות עבודה ירושלים 
 :2020 - 2019לשנת 

ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם הפועל המחלקה לספורט במקומות עבודה 
. ההתקשרות היא בפטור מבירור 2019-2020ליגה למקומות עבודה לשנת  -בירושלים 

-כ מדובר בספק יחיד. סכום ההתקשרות:מחירים מאחר שעפ"י מצב הדברים בפועל 
 ש"ח.  19,533

 .  2020ספטמבר -2019תקופת ההתקשרות: ספטמבר 
 

 עמותת המחלקה לספורט במקומות עבודה וספורט עממי הפועל 
 : 2020 - 2019לשנת ליגה למקומות עבודה  -אביב -מחוז תל

ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם עמותת המחלקה לספורט במקומות עבודה 
. 2019-2020ליגה למקומות עבודה לשנת  -אביב -וספורט עממי הפועל מחוז תל

ההתקשרות היא בפטור מבירור מחירים מאחר שעפ"י מצב הדברים בפועל מדובר 
 ש"ח. 8,017-בספק יחיד. סכום ההתקשרות: כ

 .  2020ספטמבר -2019ת ההתקשרות: ספטמבר תקופ
 

ליגה למקומות  –העמותה לספורט במקומות עבודה במרחב חיפה והצפון 
 : 2020 - 2019עבודה לשנת 

ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם העמותה לספורט במקומות עבודה במרחב חיפה 
. ההתקשרות היא בפטור מבירור 2020 - 2019 ליגה למקומות עבודה לשנת -והצפון 

 מחירים מאחר שעפ"י מצב הדברים בפועל מדובר בספק יחיד. 
 . 2020ספטמבר -2019שרות: ספטמבר ש"ח. תקופת ההתק 3,050-סכום ההתקשרות: כ
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 פרוטוקול מערכות מידע
 

 2.9.19פרוטוקול מיום 
 

רכש מערכת סיטיפדיה עבור תחקור נתונים  -ארמה ניתוח מידע בע"מ 
 ספק יחיד:  =מוניציפאליים 

מערכת סיטיפדיה  נועדה לצורך תחקור נתונים מוניציפאליים. הוועדה מסווגת בקשה 
להתקשרות זו מחברת ארמה ניתוח מידע בע"מ, כהתקשרות עם ספק יחיד לפי תקנה 

וועדה מציינת עפ"י חוות ) שלגביה נדרש אישור של ועדת הפטור המשרדית. ה29(3
הדעת של מנהל האגף למערכות מידע שזהו הספק היחיד שבאמצעותו ניתן לרכוש את 
המערכת לאותם צרכים מבוקשים. הובהר כי נערך פרסום באתר האינטרנט המשרדי 
על הכוונה להתקשר עם הספק, ולא התקבלו תגובות בעניין ספקים נוספים 

מה. לפיכך, הוועדה מעבירה את הבקשה לאישור שבאמצעותם ניתן לרכוש מערכת דו
 ועדת הפטור המשרדית.

 ש"ח כולל מע"ם. 211,000התקשרות: סכום ה
 ועדת הפטור המשרדית אישרה את ההתקשרות.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


