משרד מבקר המדינה

משרד מבקר המדינה
ועדת המכרזים
פטורים ממכרז  -מערכות מידע 1-2.2021
חברי הועדה :יו"ר הועדה אודי לנגרמן ,עו"ד אלעד זילברשטיין )יעוץ משפטי( ,רו"ח יניב סרי
)חשבות( ,עו"ד מירי וייס ,עו"ד רונן קראווני.

 .1קבוצת נאוטק תקשורת בע"מ  -רישוי התחברות ל  - ZOOMספק יחיד
בהמשך להחלטת המנכ"ל שניתנה בעקבות החלטת הוועדה מ 24.11.2020-בעניין הסיבות
שבגינן מומלץ להמשיך את ההתקשרות ,הוועדה מסווגת את הבקשה שהינה זהה במהותה
להתקשרויות הקודמות ,כהתקשרות המשך לפי תקנה )(4)3ב() (3שבגינה נדרש לקבל אישור
המנכ"ל בהתאם לתקנה זו .הבקשה הנוכחית היא לרכישת  120רישיונות ,וכן שני רישיונות
למספר משתתפים רב ,וזאת עד לתאריך  .23.3.2022ההתקשרות כוללת גם תמיכה טכנית.
סכום ההתקשרות  ₪ 109,583כולל מע"מ.
ההתקשרות אושרה על-ידי המנכ"ל.

 .2סאסא סופטוור בע"מ  -בנק שעות לשירותי PS
ועדת המכרזים מאשרת בפטור מתיחור ובכפוף לפרסום ,התקשרות עם חברת סאסא
סופטוור בע"מ לצורך רכישת בנק שעות לשירותי  ,PSכהתקשרות עם ספק יחיד ,וזאת
בהתאם לחוות הדעת של מנהל האגף למערכות מידע בדבר היותו ספק יחיד .סכום
ההתקשרות 45,750 :ש"ח כולל מע"מ .תקופת ההתקשרות1.3.2021-28.2.2022 :

 .3קונסיסט טכנולוגיות בע"מ  -הקמת מערכת כלשים וגיליון הערכת עובד  -ספק יחיד
ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה כהתקשרות עם ספק יחיד לפי תקנה  (29)3שלגביה
נדרש אישור של ועדת הפטור המשרדית בשל הסכום  460,161 -ש"ח כולל מע"מ .הבקשה
לפטור בעילה של ספק יחיד )הן לגבי הצהרות ההון של השרים וסגני השרים והן המערכת
הממוחשבת להארכת עובדים( ,היא משום שהנהלת המשרד מעוניינת בקבלת שירות זה
באופן מידי ,ולכן בתקופת הביניים ,עד שייערך מכרז לצורך קבלת השירותים הנ"ל ,הוסבר
לנו ע"י מנהל האגף למערכות מידע כי חברת קונסיסט טכנולוגיות בע"מ היא היחידה שיש
לה את הידע המקצועי המתאים להפעלת הפלטפורמה שנמצאת כיום ברשות המשרד.
תקופת ההתקשרות.11.2.2021-31.12.2021 :
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ועדת הפטור המשרדית אישרה את ההתקשרות.

 .4ארמה ניתוח מידע בע"מ  -המשך שימוש במערכת סיטיפדיה
ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה להתקשרות לצורך שימוש במערכת רישוי סיטיפדיה
מחברת ארמה ניתוח מידע בע"מ ,כהתקשרות המשך שלגביה נדרש אישור מבקר המדינה
לפי תקנה )(4)3ב()) (3סמכות שהואצלה למנכ"ל( .יצוין כי ההתקשרות החלה בתאריך
 28.2.2020כהתקשרות עם ספק יחיד ,וזאת בעקבות הסברים של מנהל האגף למערכות
מידע בעניין קיומו של ספק יחיד ,וכן פרסום מתאים באינטרנט .היחידה המזמינה תכין
מכתב הנמקה המבהיר היטב מדוע מדובר בספק יחיד וכן מידת שביעות הרצון מהספק
ובכלל זה הסיבה להמשך ההתקשרות המבוקש .כמו כן ,בטרם העניין יובא לדיון אצל
המנכ"ל  -היחידה המזמינה תפרסם באתר האינטרנט את הכוונה להתקשרות עם ספק
יחיד .סכום ההתקשרות ₪ 96,642 :כולל מע"מ .תקופת ההתקשרות 1.3.2021 :עד
.28.2.2022
ההתקשרות אושרה ע"י המנכ"ל.

 .5סינריון מערכות בע"מ  -בקשה לפטור ממכרז לרכש שירותי תחזוקה למערכת לשנת 2021
ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם חברת סינריון מערכות בע"מ לצורך רכש שירותי
תחזוקה למערכת לשנת  ,2021וכן תחזוקה שנתית של המערכות השונות ורכישת בנק של
 100שעות לצורך ביצוע שיפורים והתאמות.
אישור ההתקשרות בפטור ממכרז הוא עפ"י תקנה ,(29)3כהתקשרות עם ספק יחיד עפ"י
מצב הדברים בפועל ,וזאת מאחר שחברת סינריון מערכות בע"מ התקינה את המערכות
הרלוונטיות במשרד ,ומנהל האגף למערכות מידע הבהיר כי לנוכח האמור ,היא החברה
היחידה שיכולה לבצע עבודות של תחזוקה וכן ביצוע שיפורים והתאמות במערכות אלה.
האישור להתקשרות הוא בכפוף לפרסום באתר האינטרנט לפי תקנה 3א בדבר הכוונה
להתקשר עם ספק יחיד ,ואם בעקבות הפרסום לא יתברר שישנם ספקים נוספים .תקופת
ההתקשרות  .31.12.2021- 1.1.2021סכום ההתקשרות  54,518ש"ח כולל מע"מ .כמו כן,
הוועדה מאשרת הארכת תוקף ליתרת שעות העבודה שאישרה הוועדה בתאריך ,21.1.20
וזאת עד לתאריך .31.12.21
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