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עו"ד אלעד זילברשטיין (יעוץ משפטי), רו"ח יניב  יו"ר הועדה אודי לנגרמן,חברי ועדת המכרזים: 
 סרי (חשבות), עו"ד מירי וייס, עו"ד רונן קראווני.

  

 

 רכש שירותי פרמייר  בהליך ספק יחיד - ישראל בע"מ מיקרוסופט

חברת מיקרוסופט ישראל בע"מ עבור רכש עם התקשרות בקשה למסווגת את ה ועדת המכרזים

(סמכות שהואצלה מבקר המדינה של אישור שלגביה נדרש כהתקשרות המשך  ,שירותי פרמייר

המשך תקופת ההתקשרות והן לעניין הרחבת היקף ), וזאת הן לעניין 3ב)()(4(3פי תקנה למנכ"ל) ל

מנהל האגף של  הסבריוהסיבה לבקשה להמשך התקשרות היא מאחר שעל פי  .ההתקשרות

היחידה המזמינה על  הו הספק היחיד שבאמצעותו ניתן לבצע את ההתקשרות.ז ,למערכות מידע

וזאת בצירוף  ,המשרדא באתר האינטרנט של 3פרסם  את הכוונה להתקשרות בהתאם לתקנה ל

 תכולל מע"ם. תקופ₪   587,808 סכום ההתקשרות:חוות דעת התומכת בכך שמדובר בספק יחיד. 

 .21.12.20-20.12.21ההתקשרות: 

 המנכ"ל אישר את ההתקשרות.

 

 ספק יחיד - ZOOM-התחברות לרכש רישוי  - קבוצת נאוטק תקשורת בע"מ

שיונות נוספים ורישוי של יהמשך לצורך רכש רועדת המכרזים מסווגת את הבקשה להתקשרות 

כהתקשרות המשך  ש"ח כולל מע"ם, 18,018מקבוצת נאוטק תקשורת בע"מ בהיקף של זום 

יצוין כי נערכו מספר הרחבות התקשרות בעניין  .)3)(ב)(4( 3לפי תקנה  לשלגביה נדרש אישור המנכ"

את היותה ספק יחיד לפי מצב שיונות נוספים וכן ההתקשרות הראשונה החלה מפיזה לרכש ר

. המתייחסת להתקשרות המשך ולכן נדרש אישור המנכ"ל לפי התקנה כאמור ,הדברים בפועל

 .2021עד סוף מרץ תקופת הרכש: 

 המנכ"ל אישר את ההתקשרות. 

 

בים והעלאת המשך הספקת שירותי מחשוב טכנאי מחש - טכנאי נותן שירות -טי.סי.אם בע"מ 

 1/2009הוראת שעה לאספקת שירותי מחשוב למשרדי ממשלה תעריף שעתי על פי 

נותן  באמצעות טי.סי.אם בע"ממסווגת את הבקשה להמשך התקשרות עם חברת ועדת המכרזים 

, שלגביה נדרש אישור מבקר )3)(ב)(4( 3כבקשה להמשך התקשרות לפי תקנה  ספציפי שירות

סתיים צפויה להוהיא  2016חלה במרץ ן כי ההתקשרות היצוי המדינה (סמכות שהואצלה למנכ"ל).

יש לערוך תיחור בין מספר  ושלפי ,1/2009. ההתקשרות היא בהתאם למכרז מרכזי  2021אר ובינ
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ידה, -, וכל חברה מציגה במסגרת התיחור את נותן השירות המוצע עלחברות שזכו במכרז המרכזי

היחידה המזמינה  סמך נתוניו של נותן השירות. -כך שמלבד הצעת המחיר, הבחירה נעשית על

נותן  באמצעות בהמשך מתן השירות ביקשה להאריך את תקופת ההתקשרות לנוכח צורך מיוחד

 נותן השירות הספציפיואיכותה, באמצעות  כהחיוניות בהמשך התמיהוזאת לנוכח  ,השירות

אמור ומאחר שהחברה שיש לנו עמה הלאור לתקופה הנוכחית בשנה הקרובה. הדרושה למשרד 

שהינו כאמור חיוני להמשך פעילות ( ת באמצעות נותן השירותהתקשרות נותנת לנו את השירו

כמו התקשרות כאמור. אישור המנכ"ל להמשך ה היחידה המזמינה מבקשת, )המשרד בתקופה זו

הוועדה בדקה את בקשת היחידה המזמינה להעלאת התעריף השעתי המשולם לנותן השירותים  ,כן

גרת המגבלות שנקבעו במכרז , שהינה אפשרית במס2020ח החל מדצמבר "ש 100-ח ל"ש 95-מ

 .מספר הבהרות לעניין זה י. הוועדה ביקשה ממנהל האגף למערכות מידעהמרכז

  

ן הדרכות שניתנו לנותני בעניין חישוב העלאת התעריפים  וכן בעניי הבהרות לאחר קבלת

, הוועדה סבורה כי ניתן לאשר את בקשת העלאת התעריף  כאמור בפרוטוקול מיום השירותים

 ).3)(ב)(4(3, בכפוף לאישור המנכ"ל לפי תקנה 24.11.2020

כך שנותן שירות יכול לבצע שירות -על, הנחיה פנימיתן כי למיטב ידיעת הוועדה יש במשרד יצויעוד 

, אישור המשך ההתקשרות כרוך בהמשך העסקתו של במקרה זה. שנים 5-עבור המשרד לא יותר מ

לוועדה  ההוצגעדה ובמסגרת הדיון בולשנה שישית כנותן שירותים עבור המשרד.  נותן השירות

פת בשנה נוסהספציפי  השירותאישור העסקתו של נותן בהקשר זה לעניין המנכ"ל  עמדה כתובה של

עדה ולאחר שהו. ן זה היא בגדר המלצה בלבדיבעני ללא הארכות נוספות. בעמדתו צוין כי העמדה

עדה הבינה כי מבחינת המנכ"ל במקרה הספציפי הזה והומנכ"ל, לשכת המנוספות ביקשה הבהרות 

זה שיקול הדעת מסור  שנים. יצוין כי בעניין 6השנים אלא  5לא חלה המגבלה המשרדית לעניין 

סכום ההתקשרות הוא להנהלת המשרד, משום שאין מדובר בסוגיה שבסמכות ועדת המכרזים. 

 ח"ש 903,000 -כ עומדים על ן כי סכומי ההתקשרות עד כהיצוילשנה.  כולל מע"םש"ח  270,000

 . כולל מע"ם

 המנכ"ל אישר את ההתקשרות.

 

 ספק יחיד  - PASמערכת כש ר - סייבר ארק תכנה בע"מ

 תכנה בע"מ מחברת סייבר ארק PASמסווגת את הבקשה לרכש מערכת  ועדת המכרזים

 ההתקשרות  .)3)(ב)(4( 3, שלגביה נדרש אישור המנכ"ל לפי תקנה  2019כהתקשרות המשך משנת 

לצורך רכישת המערכת  תקשוכהתקשרות עם ספק יחיד. הרחבת ההתקשרות מב 2019החלה בשנת 

 10,530(עבור ימי עבודה והתקנה  כולל מע"ם, דולר  78,530הוא סכום ההתקשרות. ברשת נוספת

 . דולר) 68,000( רישויהועבור דולר) 

 המנכ"ל אישר את ההתקשרות. 
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  CITRIXעדכונים ותחזוקה לרכיבי  -א. ר. ווין טכנולוגיות בע"מ 

צפוי להסתיים  CITRIXיצוין כי הסכם ההתקשרות לפי מכרז סגור שהמשרד ערך בעניין מוצרי 

) כולל תקופות האופציות. כמו כן, על פי הסכם ההתקשרות, יש מגבלה 2020בסוף דצמבר השנה (

שקלים לשנה.  250,000לעניין הרכיבים הנוספים שניתן לרכוש במסגרת המכרז וזאת עד לסכום 

ן שכך לא המשרד כבר רכש את מלוא הרכיבים שניתן לרכוש לפי ההסכם בסכום האמור, ומכיוו

ניתן לערוך מימוש אופציה בהתאם להסכם ההתקשרות, ועל כן כל התקשרות נוספת כרוכה 

אישר  2020באישור להרחבת ההתקשרות מעבר לסכומים שההסכם מאפשר. יצוין כי  באוקטובר 

) מוצרים נוספים מעבר לסכום ההתקשרות המרבי לפי ההסכם, 3)(ב)(4(3המנכ"ל על פי תקנה 

דולר לצורך שירותי עבודה מרחוק וזאת לנוכח הנסיבות המיוחדות  110,354ל וזאת בסכום ש

בתקופת הקורונה שכמובן לא ניתן היה לקבל שירות זה לאחר שייערך מכרז חדש על כל מה 

 NETSCALLERשמשתמע מכך. עתה נדרש לרכוש שירותי תחזוקה ועדכונים לרכיבי 

 CITRIXירותי עדכונים ותחזוקה לרישוי שמשמשים להגנת אתר האינטרנט של המשרד, וכן ש

תחנות ברשת האדומה. הובהר כי הדבר דרוש שייעשה במהירות המרבית לרציפות הגנת  120-ל

הסייבר על אתר האינטרנט המשרדי, ולכן הבקשה היא להתקשרות באמצעות מכרז זה שעדיין 

מעבירה את הבקשה (למעט סכום ההרחבה). לנוכח האמור הוועדה  2020בתוקף עד סוף דצמבר 

 ש"ח כולל מע"ם. 51,952). סכום ההתקשרות: 3)(ב)(4(3לאישור המנכ"ל לפי תקנה 

 המנכ"ל אישר את ההתקשרות.
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