פטור ממכרז שנת ) 2019אוקטובר-דצמבר(
פרוטוקול כללי
פרוטוקול מיום 6.10.19
רכש עיתונים  -פטור ממכרז:
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 .31.12.20 - 1.1.20 :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 בסכום של  200,000ש"ח.

פרוטוקול מיום 23.10.19
חידוש מנויים לספרות מקצועית לשנת - 2020
התקשרות 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 .מצ"ב רשימת ספקי מאגרי מידע:
 .1אגרון  -מאגר אגרון –

 5,900ש"ח

 .2חשב  -חשב –

 6,500ש"ח

 .3חשבים  -דינים ועוד ,תקדין –

 49,000ש"ח

 .4לשכת עו"ד )חברה כלכלית(  -פדאו"ר  11,800 -ש"ח
 .5מלינגו  -רב מילים –

 14,100ש"ח

 .6הוצאת נבו  -נבו –

 117,000ש"ח

 .7מתודה  -נוהל מפת"ח –

 5,600ש"ח

 .8הוצאת רונן  -מיסים ,מקרקעין וכו' –

 15,700ש"ח

סה"כ -

 225,600ש"ח

יצוין כי בפרוטוקול ועדת המכרזים מ 16.1.17-נקבע כי בשלוש ההתקשרויות הבאות
המשרד לא יתבקש לפרסם באתר האינטרנט לפי תקנה 3א .מכיוון שכך ,על היחידה
המזמינה לערוך פרסום מחדש .כמו כן ,יצוין כי כל התקשרות עם מאגר מידע היא
בבחינת התקשרות נפרדת .לנוכח האמור ,ועדת המכרזים מאשרת ההתקשרות בכפוף
לקבלת אישור צורך בחתימת המנכ"ל ,וכן פרסום של היחידה המזמינה.
תקופת ההתקשרות.31.12.20 - 1.1.20 :
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פרוטוקול מיום 19.11.19
העמותה לקידום מקצועי חברתי  -תשלום דמי חבר לשנת 2019
)עובדים מינהליים(:
ועדת המכרזים מאשרת תשלום דמי חבר לעמותה לקידום מקצועי חברתי עבור עובדים
מינהליים לשנת  .2019מדובר בדמי חבר שנתיים המשולמים לאגודה מקצועית עבור
עובדי המשרד המדורגים בדירוג המינהלי אשר בחרו בחברות באגודה זהו .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  ,2019בסכום של  16,000ש"ח.

העמותה לקידום מודעות חברתית והעשרה  -תשלום דמי חבר לשנת 2019
)עובדים מינהליים(:
ועדת המכרזים מאשרת תשלום דמי חבר לעמותה לקידום מודעות חברתית והעשרה
עבור עובדים מינהליים לשנת  .2019מדובר 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  ,2019בסכום של  6,600ש"ח.

פרוטוקול מיום 17.12.19
חברת פאוזה שירותי קפה בע"מ  -המשך התקשרות
עבור שירות למדיחי פראש כאפ  -ספק יחיד:
ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות המבוקשת כהתקשרות המשך עם ספק יחיד
מאחר שהמכשירים המוצבים בלשכות המשרד סופקו על ידם ,והשירות המבוקש הוא
תחזוקה שוטפת של אותם מכשירים .ההתקשרות עם חברת פאוזה שירותי קפה בע"מ
החלה בשנת  1998בשל היותה זוכת מכרז מרכזי של החשכ"ל .בשל ההארכות
המצטברות של ההתקשרות ,כל הארכת התקשרות טעונה אישור של מבקר המדינה
לפי תקנה )(4)3ב() .(3היקף ההתקשרות הוא  53,661ש"ח לשנה ,כולל מע"ם .היחידה
המזמינה תכין מכתב הנמקה לוועדה ,שיועבר
ההתקשרות המבוקשת.31.1.21 - 1.2.20 :
מבקר המדינה אישר את ההתקשרות.

לאישור מבקר המדינה .תקופת
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פרוטוקול מערכות מידע

פרוטוקול מיום 19.11.19
אגר אי בע"מ  -רכישת שירותי תחזוקה למוצרים ולפיתוחים ייעודיים לרכיב
התאמות בנקים ולרכיב טעינת דפי בנק במערכת מימון מפלגות:
ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה להרחבת התקשרות עם חברת אגר אי בע"מ
לרכישת שירותי תחזוקה למוצר ולפיתוחים ייעודים לרכיב התאמות בנקים ולרכיב טעינת
דפי בנק למערכת מימון מפלגות ,כהתקשרות המשך הטעונה אישור מבקר המדינה לפי
תקנה )(4)3ב() .(3הוועדה מאשרת התקשרות המשך זו בהליך ספק יחיד לאחר שמנהל
אגף מערכות מידע הבהיר לחברי הוועדה כי מדובר ברכיב מהותי המוטמע בתוך מערכת
ביקורת מימון בחירות ,וחברת אגר אי בע"מ הינה היצרן והמשווק הבלעדי שלו ורק לה
הידע והיכולת לתמוך בו ולתחזקו .מנהל האגף למערכות 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 42,120 :ש"ח כולל מע"ם עבור בנק שעות להתאמות ושינויים
לרכיבים וסכום של  181,350ש"ח כולל מע"ם עבור תחזוקת מוצרים.
תקופת ההתקשרות.30.11.20 - 1.12.19 :

פרוטוקול מיום 17.12.19
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
וזאת הן לעניין המשך תקופת ההתקשרות והן לעניין הרחבת היקף ההתקשרות ,שעל
פי התקנה מוגדרת גם כהתקשרות המשך .הסיבה לבקשה להמשך התקשרות היא
מאחר שעל פי דבריו של מנהל האגף למערכות מידע זהו הספק היחיד שבאמצעותו
ניתן לבצע את ההתקשרות .היחידה המזמינה פרסמה בשנה שעברה את הכוונה
להתקשר עם ספק יחיד לצורך בחינת קיומם של ספקים נוספים ,והיא תפרסם היום
מחדש באתר האינטרנט של המשרד את הכוונה להתקשרות ,בהתאם לתקנה 3א ,וזאת
בצירוף חוות דעת התומכת בכך שמדובר בספק יחיד .מפאת קוצר הזמן לאישור
ההתקשרות במהלך השנה הנוכחית )היות שאנו נמצאים בחודש דצמבר( ,מבקשים כי
אישור המבקר המבוקש יהיה בכפוף לכך שלא יתקבל מידע על ספקים פוטנציאליים
נוספים בעקבות הפרסום בתוך  14ימים ) 10ימי עבודה( .היחידה המזמינה תכין מכתב
הנמקה שיועבר באמצעות הוועדה לאישור מבקר המדינה .סכום ההתקשרות731,250 :
ש"ח כולל מע"ם .תקופת ההתקשרות.20.12.20 - 21.12.19 :
מבקר המדינה אישר את ההתקשרות.
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נס.אי.טי .בע"מ  -תחזוקת שרתי פיתוח ובדיקות בענן :AZURE
המשרד התקשר במשך מספר שנים עם חברת נס.אי.טי .בע"מ לצורך תחזוקת שרתי
פיתוח ובדיקות בענן  ,AZUREוזאת לפי הודעת המכרז המרכזי  .16.2.3המכרז המרכזי פג
במהלך  2018ובחשב הכללי החלו לעבוד באותה תקופה על עריכת מכרז מרכזי חדש.
לנוכח זאת ,ועדת המכרזים אישרה בשנה שעברה התקשרות המשך עם חברת נס.אי.טי.
בע"מ שעמה התקשרנו כאמור לפי המכרז המרכזי בעבר .לאחרונה ,הסתיימה תקופת
ההתקשרות שאושרה ,ומבירור שערך מנהל אגף מערכות מידע מול משרד האוצר נמסר
כי גיבוש הסדר חדש של רשות התקשוב הממשלתית לקראת סיום וכי הצפי הוא
שבמהלך שנת  2020יקבע ההסדר .לנוכח האמור ,מפאת אופי השירות המבוקש ,אין זה
נכון לפרסם מכרז עצמאי של המשרד שכן הוא יתמשך מספר חודשים ועד אז ייתכן
מאוד שיקבע הסדר באמצעות רשות התקשוב הממשלתית ,וכן ממילא בתקופת הביניים
הזו יש צורך בהמשך השירות המבוקש .לנוכח האמור ,ועדת המכרזים מסווגת את
הבקשה להמשך ההתקשרות מ 1.9.19-31.3.20-כהתקשרות המשך שלגביה נדרש
אישור מבקר המדינה לפי תקנה )(4)3ב() .(3סכום ההתקשרות 16,680 :דולר כולל
מע"ם .היחידה המזמינה תכין מכתב הנמקה למבקר המדינה.
מבקר המדינה אישר את ההתקשרות.

דן נתניהו – תחזוקה שנתית של תוכנת  IDEAלשנת :2020
ההתקשרות הראשונה החלה בשנת  .2002מנהל האגף הרלוונטי במשרדנו מסר כי יש
צורך ב 12-רישיונות כפי שהוועדה התבקשה לאשר .יצוין כי גם בשנה שעברה אושרו
 12רישיונות .ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה לתחזוקה שנתית של תוכנת IDEA
לשנת  2020כהתקשרות המשך הטעונה אישור מבקר המדינה לפי תקנה )(4)3ב().(3
עפ"י חוות דעת שצורפה לוועדה ,מדובר בספק יחיד מאחר שהוא הגורם היחיד שמוסמך
לשווק במדינת ישראל את הרישיונות .מנהל האגף למערכות מידע סולומון יפרסם
באתר האינטרנט של המשרד את הכוונה לרכוש את הרישיונות מחברת  IACSכספק
יחיד ,בהתאם להוראה תקנה 3א .סכום ההתקשרות 11,700 :דולר כולל מע"ם .תקופת
ההתקשרות:
 .1.1.20-31.12.20מבקר המדינה אישר את ההתקשרות.

