פטור ממכרז שנת ) 2020ינואר-מארס(
פרוטוקול כללי
פרוטוקול ועדת הפטור העליונה מיום 19.9.19
התקשרות לקבלת ייצוג משפטי בעתירה לבג"ץ
הרקע לפנייה הנוכחית הוא פניה לתיחור שערכנו לעו"ד חיצוניים לצורך ייצוג בשתי עתירות
קודמות שהוגשו לבג"ץ  -בג"ץ  5604/19ו-בג"ץ  .5639/19צפינו כי ההתקשרות תהיה בסכום של
למעלה מ 50,000-ש"ח ולכן ועדת המכרזים פעלה לפי תקנה  5לתקנות שעניינה התקשרות עם
בעל מקצוע מומחה ללא מכרז .ההליך כלל פנייה לשלושה מציעים לקבלת הצעות .עו"ד אחת
הגישה הצעה ונבחרה לצורך מתן השירות .לאחר שהודענו לעו"ד על הזכייה ,קיבלנו הודעה על-
כך שהוגשה התירה נוספת  -שלישית בג"ץ  ,6061/19שעניינה דומה לעניין שבגינו הוגשו שתי
העתירות הקודמות .כמו כן ,נמסר כי אין כרגע צפי להגשת עתירות נוספות ,וכי לוחות הזמנים
אינם מאפשרים קיום הליך תחרותי נוסף.
ה ח ל ט ה  :ועדת הפטור העליונה למכרזים קיבלה את הבקשה לאשר התקשרות בפטור ממכרז
עם עו"ד אליה צונץ ממשרד עורכי דין ש .הורביץ לקבלת שירותי ייצוג משפטי בעתירה לבג"ץ.
לאחר שדנה בבקשות החליטה הוועדה לאשרן נוכח הנסיבות המיוחדות והנדירות המצדיקות
זאת ,כך שעו"ד צונץ תיתן את השירותים באופן מיידי .הוועדה מנחה את היחידה המתקשרת
לבצע את ההתקשרות השלישית כך שיהיה תמחור לפי שעת עבודה לחיוב עד למגבלה של
 42,000ש"ח.

פרוטוקול ועדת הפטור העליונה מיום 6.11.19
התקשרות לקבלת ייצוג משפטי בעתירה לבג"ץ
ה ר ק ע ל פ נ י י ה  :ביום  7אוקטובר  2019הגישה התנועה לטוהר המידות עתירה בסוגיית
ההלוואה של רוה"מ .עתירה זו מצטרפת לשלוש עתירות קיימות ,אשר עוסקות במובן הרחב
באותו הנושא ,ואשר הועברו לטיפולה של עו"ד אליה צונץ) .ישנה תרשומת מדיון קודם של ועדת
הפטור העליונה שבה הוחלט לאשר התקשרות בפטור ממכרז עם עו"ד צונץ לטיפול בעתירה
השלישית ,לאחר שנבחרה בהליך תיחור לטפל בשתי עתירות קודמות( .כבוד השופט עמית קבע
כי על המשרד להשיב לעתירה עד ליום  ,24.11.2019וכן להתייחס לאפשרות שהדיון בעתירה
יאוחד עם העתירה בבג"ץ  .6061/19ועדת המכרזים העבירה ביום  29באוקטובר  2019את אישור
ההתקשרות לוועדת הפטור העליונה ,עפ"י תקנה  (28)3לתקנות חובת המכרזים.
מ ה ו ת ה ה ת ק ש ר ו ת ו ה ת ע ר י ף  :מהות ההתקשרות היא ייצוג המשרד בעתירה הנוספת,
הרביעית ,שייתכן והדיון בה יאוחד .היקף ההתקשרות ,כפי שמסרה ועדת המכרזים" :תשלום לפי
שעות העבודה שתושקענה בפועל ובהתבסס על תעריף שעות העבודה הבא 500 :ש"ח בגין
שעת עבודה של שותף/עורך דין ו 200-ש"ח בגין שעת עבודה של מתמחה עם תקרה מקסימלית
של  58אלף ש"ח ,כשסכום תקרה זה כולל מע"ם ,וכן הוצאות שונות כגון שליחויות ,נסיעות,
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וכיוצא באלה הוצאות שוטפות ,עד תקרה של  3,000ש"ח) .יצוין כי התעריף לשעת עבודה זהה
לתעריף שנקבע לגבי העתירות הקודמות ,אולם התקרה גבוהה יותר 58,000 :ש"ח במקום 42,000
ש"ח וכן הוסף רכיב של תקרת הוצאות שוטפות(.
ה נ ס י ב ו ת ה מ י ו ח ד ו ת  :כפי שהוצג בדיון שבוצע לגבי העתירה השלישית ,מדובר במצב
שבו עו"ד צונץ מטפלת בעתירות קודמות שעוסקות באותו נושא .פיצול הייצוג אינו יעיל מהותית
ואינו יכיל כלכלית .יש לציין גם את לוחות הזמנים שנקבעו למתן התייחסות  -נראה כי הן אינן
מאפשרות להתקשר עם מייצג חדש שיהיה צריך ללמוד את החומר.
א י ש ו ר ה ה ת ק ש ר ו ת  :חברי הוועדה אישרו את ההתקשרות בפטור פה אחד ,נוכח הנסיבות
המיוחדות שהוצגו.
ה ח ל ט ה  :ועדת הפטור העליונה למכרזים קיבלה את הבקשה לאשר התקשרות בפטור ממכרז
עם עו"ד אליה צונץ ממשרד עורכי דין ש .הורביץ לקבלת שירותי ייצוג משפטי לעתירה בבג"ץ
 .6651/19לאחר שדנה בבקשת הפטור החליטה הוועדה לאשרה נוכח הנסיבות המיוחדות
והנדירות המצדיקות זאת .בשל לוחות הזמנים שהציב בית המשפט ,עו"ד צונץ תיתן את השירותים
באופן מיידי.

פרוטוקול מיום 17.12.19
לשכת עורכי הדין  -תשלום דמי חבר ללשכה לשנת 2020
המשרד נדרש לשלם עבור עובדי המשרד החברים בלשכת עורכי הדין תשלומי דמי חבר לשנת
 2020מתוקף זכאותם להחזר התשלום האמור עפ"י פסקה  25.122לתקשי"ר .הוועדה מסווגת
התקשרות זו כהתקשרות עם ספק יחיד לפי תקנה  ,(29)3וזאת עפ"י מצב הדברים בפועל .מאחר
שהבקשה לפטור ממכרז היא בסכום גבוה מ 150,000-ש"ח ) 175,000ש"ח( נדרש אישור של
ועדת הפטור המשרדית .לנוכח האמור ,הבקשה מועברת לאישור ועדת הפטור המשרדית .ועדת
הפטור המשרדית אישרה את ההתקשרות.

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  2020כהתקשרות עם ספק יחיד עפ"י מצב הדברים בפועל,
הטעונה אישור של ועדת הפטור המשרדית מפאת סכום ההתקשרות .סכום ההתקשרות
המבוקש הוא  241,000ש"ח .ועדת הפטור המשרדית אישרה את ההתקשרות.

חידוש הסכם שכירות למשרד מבקר המדינה הממוקם ברחוב פאולוס 85
"המרכז הלבן" בנצרת
ועדת המכרזים דנה בבקשה להארכת הסכם שכירות למשרד מבקר המדינה הממוקם ברחוב
פאולוס " 85המרכז הלבן" בנצרת .ההתקשרות החלה בשנת  .2006מבדיקת פרוטוקול ועדת
המכרזים מיום  15.8.05עולה כי תחילת ההתקשרות לשכירת הנכס אושרה בפטור ממכרז בסבב
טלפוני לפי תקנה ) (15)3תקנה שלא קיימת כיום( .במשך השנים ההתקשרות הוארכה מדי שנה
בשנה באישור מבקר המדינה לפי תקנה )(4)3ב() .(3לנוכח האמור ,הבקשה מועברת למבקר
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המדינה לצורך החלטה בנושא .סכום ההתקשרות 24,872 :דולר כולל מע"ם .תקופת
ההתקשרות 28.2.20 :עד  .1.3.21סמכות זו הואצלה מהמבקר למנכ"ל המשרד .מנכ"ל המשרד
אישר את ההתקשרות.

פרוטוקול מיום 21.1.20
שער האריות בע"מ ור.ס סיטי ניהול בע"מ  -המשך התקשרות לאספקת שירותי
שכירות וניהול במבנה לשכת באר-שבע
ועדת המכרזים דנה בבקשה להמשך התקשרות לאספקת שירותי שכירות וניהול במבנה לשכת
באר-שבע באמצעות שער האריות בע"מ ור.ס סיטי ניהול בע"מ .מבדיקה שהוועדה עשתה עולה
כי תחילת ההתקשרות לשכירת הנכס אושרה בפטור ממכרז לפי תקנה ) (15)3תקנה שלא קיימת
כיום( .במשך השנים ההתקשרות הוארכה מדי שנה בשנה באישור מבקר המדינה לפי תקנה
)(4)3ב() .(3לנוכח האמור ,הבקשה מועברת למבקר המדינה לצורך החלטה בנושא .סכום
ההתקשרות 185,000 :ש"ח כולל מע"ם .תקופת ההתקשרות 15.9.20 :עד  .14.9.21הבקשה
הוגשה לוועדה כעת משום שלפי הסברי היחידה המזמינה יש צורך להיערך מבעוד מועד )ככל
ויידרש( לכל האפשרויות .סמכות זו הואצלה מהמבקר למנכ"ל המשרד .מנכ"ל המשרד אישר
את ההתקשרות.

רוזנבלום הולצמן רואי חשבון  -הארכת התקשרות למתן שירותי ביקורת
פנימית
בהמשך לפרוטוקול ועדת המכרזים מיום  ,6.10.19שבה ועדת המכרזים אישרה מימוש אופציה
להארכת התקשרות עד אוקטובר  ,2020ועדת המכרזים מאשרת עתה הרחבת התקשרות עפ"י
תקנה )(4)3ב() (1בהיקף של  250שעות עבודה ובעלות של  48,000ש"ח כולל מע"ם.

פרוטוקול מיום 10.2.20
חברת מיקדן התיכון בע"מ  -אחזקת שבר וחלקי חילוף תל-אביב  -התקשרות
המשך
בהתאם למתכונת המתווה של עו"ד תמר גבע מהייעוץ המשפטי מיום  ,3.2.20ובהתאם לצרכים
ולנתונים שהציגה יחידת הרכש ,ועדת המכרזים מאשרת את הבקשה להרחבת מסגרת
ההתקשרות השוטפת עם חברת מיקדן התיכון בע"מ ,לצורך תחזוקת שבר וחלקי חילוף לשנת
 2020בהיקף כספי של  250,000ש"ח  +מע"ם.
הבקשה מתווספת לאישור ההתקשרות השוטפת עם החברה בסך של  2.8מלש"ח לשנה.
הבקשה מועברת להחלטתו של מבקר המדינה ,לפי תקנה )(4)3ב() (3לתקנות חובת המכרזים.
סמכות זו הואצלה מהמבקר למנכ"ל המשרד .מנכ"ל המשרד אישר את ההתקשרות.
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פרוטוקול מיום 13.2.20
שירותי ניטור פעילות תעמולת בחירות סמויה במרחב המקוון
 .1האגף למימון מפלגות פנה לוועדה בבקשה לאשר התקשרות לשם שירותי ניטור פעילות
תעמולת בחירות סמויה במרחב המקוון.
 .2נערכה פניה על ידי גב' שירה ריבנאי למספר חברות שעוסקות בתחום על מנת לקבל את
השירות .ניתנו גם הסבריה של גב' חנה רותם .ועדת המכרזים התבקשה לאשר את
ההתקשרות עם .CYABRA STRATEGY LTD
 .3נוכח הצורך הדחוף בקבלת השירותים האמורים בשל מועד הבחירות הקרוב ,הבקשה אושרה
על ידי ועדת המכרזים בסבב מיילים ,והיא מועברת לאישור ועדת הפטור העליונה על פי
תקנה  (28)3לתקנות חובת המכרזים.
 .4היקף הבקשה 100,000 :ש"ח  +מע"ם.

הבקשה אושרה ע"י ועדת הפטור העליונה וכן ע"י מבקר המדינה.

פרוטוקול מיום 17.2.20
קנר הפקות  -הפקת סרטונים לדוחות מבקר המדינה
ועדת המכרזים מאשרת עפ"י תקנה )(4)3ב() (1הרחבת התקשרות לצורך הפקת סרטונים לדוחות
מבקר המדינה באמצעות קנר הפקות .יצוין כי ההתקשרות החלה בעקבות תיחור שנערך בין
ספקים ועתה ההתקשרות הסתיימה עקב ניצול סכום ההתקשרות .ההרחבה נדרשת בשל
דחיפות העניין ולו"ז עמוס .כמו כן ,בתקופה זו נערכים ליציאה למכרז שיתן מענה כולל לשירות
המבוקש .סכום ההתקשרות 50,000 :ש"ח כולל מע"ם.

מכון קינן שפי בע"מ – המשך קבלת שירותי בחינות ,מיון וסינון מוקדמים
למועמדים לעבוד במשרדנו
ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה להארכת התקשרות עם מכון קינן שפי בע"מ כהתקשרות
המשך שלגביה נדרש אישור מבקר המדינה לפי תקנה )(4)3ב() .(3יצוין ,כי סמכות לפי תקנה זו
הואצלה לאחרונה מהמבקר למנכ"ל ולכן היא מועברת למנכ"ל .ההתקשרות עם המכון החלה
ביולי  ,2015בעקבות מכרז פומבי .ההתקשרות היא לתקופה של שנה אחת  +ארבע שנים נוספות
כאופציות )שנה אחת בכל פעם( .עם זאת ,בדיקה שערכנו בשנה שעברה העלתה כי ההתקשרות
לא הוארכה ביולי ) 2016שנה שלאחר תחילת ההתקשרות  -מימוש אופציה לפי תקנה 3ג( וגם
לא לאחר מכן .מכיוון שכך ,ההתקשרות לכאורה הייתה שלא בתוקף .עם זאת ,הלכה למעשה,
ההתקשרות של המשרד עם המכון המשיכה לעמוד בתוקפה .בדיקה משפטית שנערכה בנושא
בשנה שעברה ע"י אלעד ביחד עם פרופ' רבין ,העלתה כי חוזה ניתן לכרות גם בדרך של
התנהגות ,ומאחר שהגיעו למסקנה כי גם מבחינת המשרד וגם מבחינת המכון ההתקשרות הייתה
שרירה וקיימת ,הוחלט להמשיך לאשר את ההתקשרות ,אולם במסלול של התקשרות המשך
לפי תקנה )(4)3ב() .(3לנוכח האמור ,הוועדה מעבירה בקשה זו לאישור המנכ"ל לפי תקנה זו.
כמו כן ,יצוין כי היחידה המזמינה לא ביקשה סכומי התקשרות נוספים ,אלא רק את הארכת
תוקף ההתקשרות .תקופת ההתקשרות המבוקשת :עד  .1.2.21במהלך השנה הקרובה תצא
היחידה המזמינה למכרז פומבי לבחירת ספק חדש .סמכות זו הואצלה מהמבקר למנכ"ל
המשרד .מנכ"ל המשרד אישר את ההתקשרות.
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אני פרינט בע"מ – שיפור חזות פנים משרדית – הדפסת תמונות על זכוכית
ועדת המכרזים מאשרת עפ"י תקנה )(4)3ב() (1הרחבת התקשרות בסכום של  50,000ש"ח כולל
מע"ם לצורך המשך הדפסת תמונות על זכוכית .ההתקשרות החלה במסגרת תיחור שנערך בין
שלושה מציעים .הובהר לוועדה כי לא תידרש הרחבת התקשרות נוספת וכי הרחבה זו דרושה
לצורך רכישת פריטים נוספים שיש להשלימם לפריטים שנרכשו בעבודת הפיילוט ולא היה ידוע
מלכתחילה הצורך בפריטים נוספים אלו.

פרוטוקול מיום 16.3.20
רום הרקיע חניונים בע"מ – חניה לעובדי המשרד בלשכת לוד
ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת רום הרקיע חניונים בע"מ לקבלת שירותי חניה
בלשכת לוד ,כהתקשרות המשך עם ספק יחיד ,הטעונה אישור של מבקר המדינה לפי תקנה
)(4)3ב() (3לתקנות )הסמכות הואצלה למנכ"ל( .היחידה המזמינה מסרה כי זהו החניון היחיד
המתאים בקרבת הלשכה .העברת הבקשה לאישור המנכ"ל תיעשה לאחר שמנהל תחום הרכש
יפרסם מודעה באינטרנט על ההתקשרות לפי תקנה 3א)א( ,ובהנחה שבעקבות הפרסום לא
נקבל מידע על חניון מתאים אחר .סכום ההתקשרות :עד  19,800ש"ח כולל מע"ם .תקופת
התקשרות 31.5.21 :עד  .1.6.20סמכות זו הואצלה מהמבקר למנכ"ל המשרד .מנכ"ל המשרד
אישר את ההתקשרות.

מיקדן התיכון בע"מ  -חידוש הסכם למתן שירותי תחזוקה ללשכת תל-אביב
ועדת המכרזים מסווגת את הבקשות כהתקשרות המשך שלגביה נדרש אישור מבקר המדינה
)סמכות שהואצלה למנכ"ל( לפי תקנה )(4)3ב() .(3לעניין ההתקשרות השוטפת ,אנו נמצאים
בדיונים עם מינהל השלטון המקומי והחברה למשק וכלכלה לקראת עריכת מכרז פומבי שייתן
מענה למתן השירות נשוא התקשרות זו .ולכן ,בשלב זה ,נדרש להאריך את ההתקשרות השוטפת
שעלותה כ 2,820,000-ש"ח כולל מע"ם לשנה ,תקופת ההתקשרות :יוני  - 2020יוני  2021או עד
בחירת ספק חדש ותחילת התקשרות איתו .כמו כן ,היחידה המזמינה ביקשה לאשר אחזקת שבר
)רכש של חלקי חילוף ,היכן שדברים יתקלקלו( בסכום של  250,000ש"ח כולל מע"ם .יצוין ,כי
לאחרונה בתאריך  13.2.20המנכ"ל אישר את תחזוקת השבר בעלות של  250,000ש"ח  +מע"ם.
לכן ,ככל שהמנכ"ל סבור שיש צורך בתוספת לתיקוני השבר בעלות נוספת של עד 250,000
ש"ח ,לאחזקת שבר נוספת עד יוני  ,2021ניתן יהיה לאשר זאת במסגרת התקשרות המשך זו.
סמכות זו הואצלה מהמבקר למנכ"ל המשרד .מנכ"ל המשרד אישר את ההתקשרות.

עו"ד אליה צונץ – ייצוג מבקר המדינה וועדת ההיתרים בעתירה שהוגשה נגדם
לבג"ץ על ידי התנועה למען איכות השלטון
ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה להתקשרות המשך עם עו"ד אליה צונץ כהתקשרות המשך
שלגביה נדרש אישור מבקר המדינה לפי תקנה )(4)3ב()) (3סמכות שהואצלה למנכ"ל( .היחידה
המזמינה )הלשכה המשפטית באמצעות עו"ד ענבל עפרון-ויינשטיין( הסבירה בפנייתה כי
ההתקשרות המבוקשת כרוכה בהתקשרויות הקודמות )בעניין ייצוג מבקר המדינה וועדת
ההיתרים בעתירות שהוגשו נגדם לבג"ץ בנוגע לבקשתו של רוה"מ למימון הוצאותיו המשפטיות(,
ולפיכך לא מעשי לערוך הליך תחרותי חדש לבחירת ייצוג משפטי חיצוני .סכום ההתקשרות :עד
תקרה של  55,000ש"ח כולל מע"ם מבוסס על  500ש"ח שעת עבודה לעו"ד ו 200-ש"ח שעות
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עבודה למתמחה .בנוסף ,ישולמו עד תקרה של  3,000ש"ח להחזר הוצאות )שליחויות ,נסיעות
וכו'( .סמכות זו הואצלה מהמבקר למנכ"ל המשרד .מנכ"ל המשרד אישר את ההתקשרות.

פרוטוקול מערכות מידע
פרוטוקול מיום 2.9.19
ארמה ניתוח מידע בע"מ – רכש מערכת סיטיפדיה עבור תחקור נתונים
מוניציפאליים – ספק יחיד
מערכת סיטיפדיה נועדה לצורך תחקור נתונים מוניציפאליים .הוועדה מסווגת בקשה להתקשרות
זו מחברת ארמה ניתוח מידע בע"מ ,כהתקשרות עם ספק יחיד לפי תקנה  (29)3שלגביה נדרש
אישור של ועדת הפטור המשרדית .הוועדה מציינת עפ"י חוות 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 שבאמצעותם ניתן לרכוש מערכת דומה .לפיכך ,הוועדה מעבירה את
הבקשה לאישור ועדת הפטור המשרדית .סכום ההתקשרות 211,000 :ש"ח כולל מע"ם.
להלן החלטת ועדת הפטור המשרדית מיום 2.1.2020
ועדת הפטור המשרדית דנה בהצעה המחודשת של חברת ארמה ניתוח מידע בע"מ לרכש
מערכת סיטיפדיה עבור תחקור נתונים מוניציפאליים ,והחליטה לאשר את הרכש כולל  7רישיונות
שימוש במערכת בהתאם להצעה המחודשת שעלותה הופחתה בכ 40,000-ש"ח בהתחשב
בעלות ההתקנה ומספר הרישיונות לשנת  ,2020וכן חיסכון של  65,000ש"ח נוספים לתחזוקת
ורישוי הרישיונות בראייה ארבע שנתית עד שנת ) 2024הסכומים כוללים מע"ם(.
ועדת הפטור מעירה כי בהסכם ההתקשרות יש להוסיף ערבות ביצוע להבטחת רציפות תפקודית
של הפעלת המערכת בכל תקופת ההתקשרות עם המשרד וזאת בנוסף להתחייבות החברה
להעברת נוהל התקשרות והבטחת רציפות תפקודית.
ועדת הפטור המשרדית מעירה כי בדיון שהתקיים ביום  18.11.19הוער כי הספק  -חברת ארמה
ניתוח מידע בע"מ  -משתמש בשם המשרד כלקוח לצורך קידום מכירותיו ,למרות לא קיבל אישור
לכך ממשרד מבקר המדינה והוועדה הנחתה את מנהל אגף מערכות מידע וועדת המכרזים
להורות לספק להוריד את האזכור מדף הבית שלו .מנהל אגף מערכות מידע מתבקש לוודא טרם
ההתקשרות שהאזכור של משרד מבקר המדינה בדף הבית של הספק יוסר.
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פרוטוקול מיום 21.1.20
טרה סקיי בע"מ  -מימוש יתרת שעות בהזמנה לתחזוקת גיבוי מערכת
 NETWORKERמתוצרת חברת DELLEMC
ועדת המכרזים מאשרת התקשרות המשך עם חברת טרה סקיי בע"מ לצורך מתן שירותי תמיכה
במערכת גיבוי  NETWORKERמתוצרת חברת  .DELLEMCההתקשרות מאושרת עפ"י תקנה
)(4)3ב() .(1הסיבה להמשך ההתקשרות היא מפאת היותה של החברה ספק יחיד .יצוין ,כי
הוועדה לא התבקשה לאשר סכום נוסף עבור התקופה המבוקשת מאחר שהסכום שאושר בפעם
הקודמת יספיק גם לתקופה הנוכחית שלגביה מבוקש האישור .תקופת ההתקשרות- 1.1.20 :
.31.12.20

קומדע בע"מ  -הארכת תקופת תמיכה ועדכונים למערכת לניהול הזדהות
באמצעות טביעת אצבע ברשת האדומה ,רכישת רישוי ל DR-ובנק שעות
ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם חברת קומדע בע"מ בשל היותה ספק יחיד לפי תקנה
 (29)3מאחר שזו החברה שהקימה את המערכת ולכן היא החברה היחידה שמסוגלת לתחזק את
המערכת ,ולכן עפ"י מצב הדברים בפועל מדובר בספק יחיד .לנוכח האמור ,הוועדה מאשרת
את בנק השעות ,את תקופת התחזוקה ואת הרישוי ללשכת ירושלים .כמו כן ,הוועדה בדקה יחד
עם מנהל האגף למערכות מידע את נושא הקמת מערכת חדשה לחלוטין .הבירור מול מנהל
האגף למערכות מידע העלה כי בדצמבר  2015המערכות שודרגו באופן משמעותי בעלויות
ניכרות מאוד וכיום התחזוקה המבוקשת מתייחסת לאותו שדרוג מערכות מדצמבר  .2015על כן,
הוועדה סבורה כי טרם הגיעה השעה לצאת למכרז פומבי להקמת מערכת חדשה .סכום
ההתקשרות 47,194 :ש"ח כולל מע"ם .תקופת ההתקשרות.28.2.22 - 27.2.20 :

פרוטוקול מיום 17.2.20
נטינג בע"מ – הארכת התקשרות לצורך קבלת שירותי ייעוץ עבור נגישות
לבעלי מוגבלויות באתר האינטרנט
ועדת המכרזים מאשרת עפ"י תקנה )(4)3ב() (1הרחבת התקשרות עם חברת נטינג בסכום של
 49,872ש"ח כולל מע"ם ,לצורך קבלת שירותי ייעוץ עבור נגישות לבעלי מוגבלות באתר
האינטרנט .יצוין ,כי ההתקשרות החלה לפני כ 4.5-שנים במסגרת תיחור שנערך בין כמה ספקים.
עתה ,התבקשה הרחבת התקשרות מאחר שסכום ההתקשרות נוצל במלואו ,ועריכת תיחור חדש
בנסיבות שבהן הספק הקיים מכיר היטב את המערכת ,יקשו מאוד על יועץ חדש לתת ייעוץ כראוי
בתקופה הראשונה .נוסף על כך ,עלות ההתקשרות עם היועץ הינה נמוכה מאוד ביחס למחירים
הנהוגים בשוק .לנוכח כל האמור ,ומאחר שתנאי ההתקשרות הינם זהים להתקשרות הקודמת,
הוועדה השתכנעה שיש הצדקה להתקשרות המשך בנסיבות אלה שבהן השמירה על האחידות
נדרשת מטעמי יעילות וחיסכון .תקופת ההתקשרות :עד פברואר .2022
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פרוטוקול מיום 16.3.20
ריל קומרס בע"מ – חידוש תחזוקה של מוצר הנגשה

User1St

לאתר האינטרנט

ההתקשרות שעניינה תחזוקה ובנק שעות למוצר העיקרי החלה לפני כשנתיים ,בעקבות תיחור
שנערך בין ספקים ,ובסכום של פחות מ 50,000-ש"ח .ועדת המכרזים מאשרת התקשרות המשך
לפי תקנה )(4)3ב() (1לתקופה של שנה )פברואר  - 2020פברואר  (2021ובסכום של  17,644ש"ח
כולל מע"ם )סכום זהה להתקשרות המקורית( ,וזאת מטעמים של יעילות וחיסכון .כמו כן ,השעות
שאושרו במסגרת בנק השעות בהתקשרות המקורית תוקף הזמנתן מאורך בשנה נוספת ללא
תוספת כספית.
חברת  - NAOTECHרישוי התחברות לZOOM-
לנוכח מצב החירום שבו אנו נמצאים בשל נגיף הקורונה ,והצפי האפשרי להנחיות מגבילות
נוספות במשק ובשירות המדינה ,נדרש לרכוש שירות זה באופן מידי ,דבר שיסייע לעבודה
השוטפת של המשרד .אומנם ,ישנם ספקים נוספים שמסוגלים להעניק שירות זה ,אולם בשל
דחיפות הזמנים ,ומאחר שמנהל האגף למערכות מידע מסר כי רשות התקשוב הממשלתית
המליצה על ספק זה ,וכן יתר משרדי הממשלה עורכים התקשרות עם ספק זה ,בנסיבות אלה,
הוועדה מסווגת את הבקשה להתקשרות עם ספק זה כהתקשרות לפי תקנה  - (2)3התקשרות
הנדרשת בדחיפות למניעת נזק של ממש אשר יש להתחיל בביצועה בתוך שני ימי עבודה .על
כן ,נדרש אישור של ועדת הפטור המשרדית להתקשרות זו .סכום ההתקשרות 14,040 :דולר
כולל מע"ם עבור שימוש שנתי .ועדת הפטור המשרדית אישרה את ההתקשרות.

פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מיום 18.3.20
דורקום טכנולוגיות  -רכש  55מחשבים ניידים
ועדת הפטור המשרדית קיימה דיון והיוועצות טלפונית לבחינת מתן אישור לרכש  55מחשבים
ניידים שייעודו לעובדי המשרד לעבודה בבית במקרה שיקבעו נהלים שיחייבו את העובדים
לשהות בביתם בשל נגיף הקורונה .הסבר בע"פ ובכתב התקבל ע"י מנהל אגף מערכות מידע.
לאחר ההיוועצות וקבלת ההסבר החליטה ועדת הפטור המשרדית לאשר את רכש  55המחשבים
הניידים בסך של  300אלף ש"ח בפטור ממכרז משיקולי מניעת נזק למשרד )לפי תקנה (2)3
לתקנות חובת המכרזים(.

פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מיום 26.3.20
חברת מטריקס  -רכש  57מחשבים ניידים
ועדת הפטור המשרדית קיימה דיון והיוועצות טלפונית לבחינת מתן אישור לרכש  57מחשבים
ניידים מחברת מטריקס ,אשר מיועדים לעובדי המשרד לצורך עבודה בבית בעת משבר הקורונה,
וזאת על מנת לשמור על הרציפות התפקודית של המשרד.
הסבר בכתב ובעל פה התקבל ממנהל אגף מערכות מידע ,ויו"ר ועדת הפטור המשרדית ניהל
בעניין שיחה עם מנכ"ל המשרד שרואה ברכש המחשבים צורך הכרחי ודחוף להמשך העבודה
ושמירה על הרציפות התפקודית.
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יצוין כי טרם המשבר ידוע והוחלט כי קיים חוסר במחשבים ניידים והתקבלה החלטה על הרחבת
כמות המחשבים הניידים במשרד ואולם כעת ,לא ניתן להמתין ביחס לכמות המחשבים החלקית
המבוקשת ,לקיום מכרז לאחר המשבר ,אלא הכרחי להגדיל את מאגר המחשבים באופן דחוף
ומיידי.
בהתייחס לנסיבות הדחופות המחייבות מענה מיידי יובהר כי אלו כוללות את שעת החירום נוכח
מגיפת הקורונה ,התקנות לשעת חירום שהותקנו והוחלו ע"י מבקר המדינה על משרדנו בשינויים
המחויבים ,הצפי להחמרה בהגבלות עד כדי סגר מלא ,לרבות הרחבת תקופת הסגר והמשבר
גם לאחר חג הפסח וההכרח לשמור על הרציפות התפקודית ולמלא את המשימות שהוגדרו
כחיוניות.
היות וכמות המחשבים הנוכחית הקיימת במשרד אינה מספקת את הצרכים הנדרשים ,ולאחר
היוועצות וקבלת ההסברים וההבהרות ממנהל אגף מערכות מידע וממנכ"ל המשרד החליטה
ועדת הפטור המשרדית לאשר רכש של  57מחשבים ניידים מחברת מטריקס בסכום כולל של
 49,590דולר בתוספת מע"ם וזאת בפטור ממכרז משיקולי מניעת נזק למשרד לפי תקנה (2)3
לתקנות חובת המכרזים.

