משרד מבקר המדינה

משרד מבקר המדינה
ועדת המכרזים
ענייני מערכות מידע 6-7.2021
חברי הוועדה :יו"ר הוועדה  -עו"ד ורו"ח דוד בר ,עו"ד אלעד זילברשטיין (יעוץ משפטי) ,רו"ח
יניב סרי (חשבות) ,עו"ד מירי וייס ,עו"ד רונן קרוואני.

 .1חברת אודיליה הדרכת תוכנה בע"מ  -עיצוב דוחות ביקורת עבור חטיבת הביקורת
ואפשרות פיתוח סרגל ממ"ה  -ספק יחיד
הוועדה מאשרת (בכפוף להליך פרסום לפי תקנה 3א) את בקשת הצוות המשרדי לשיפור
מבנה דוחות ביקורת ,שהוגשה לוועדה באמצעות האגף למערכות מידע .אישור
ההתקשרות הוא בהתאם לתקנה  )29( 3לתקנות חובת המכרזים ,מאחר שלנוכח דרישות
ההנהלה בנושא ולנוכח הצהרת היחידה המזמינה וחוו"ד הכתובה ,לא נמצאו ספקים
נוספים שיש באפשרותם לתת את השירות המבוקש.
על-מנת לקבל הבהרות נוספות בנושא ,הוועדה שוחחה עם מנהלת האגף והשתכנעה כי
בנסיבות העניין מדובר בספק יחיד .עם זאת ,מאחר שהכוונה להתקשרות עם ספק יחיד
טרם פורסמה עשרה ימי עבודה לפחות באתר האינטרנט של המשרד כפי שנדרש לפי תקנה
3א ,הוועדה מתנה את אישור ההתקשרות בפרסום של עשרה ימי עבודה לפחות באתר
האינטרנט של המשרד ,ובכפוף לכך שלא יהיו הסתייגויות בעקבות הפרסום.
בהנחה שלא יהיו הסתייגויות כאמור ,מאושר סכום של עד  100אלף  ₪כולל מע"מ לתקופת
התקשרות מיוני  2021עד מאי .2023
לאחר שלא היו הסתייגויות ,ההתקשרות אושרה.
 .2חברת מטריקס אי .טי .מערכות בע"מ הארכת התקשרות במסגרת מכרז שירותי
אינטגרציה  2015/1לתקופה 31.12.2021 - 1.8.2021
יצוין כי ההתקשרות עם חברת מטריקס אי .טי .מערכות בע"מ נערכה במשך השנים
האחרונות באמצעות מכרז פומבי ולאחרונה הסתיימה תקופת ההתקשרות לפי המכרז.
בשבועות הקרובים צפוי להתפרסם מכרז חדש בנושא .בתקופת ביניים זו עד להתקשרות
חדשה ומטעמי חסכון ויעילות ,המחלקה המזמינה מבקשת להמשיך את ההתקשרות עם
הספק הקיים .לנוכח האמור ,ומאחר שהדבר נדרש בתקופת הביניים (עד להתקשרות
חדשה) הוועדה מסווגת את הבקשה כהתקשרות המשך לפי תקנה ()4(3ב)( )3שלגביה נדרש
אישור מנכ"ל (סמכות החשב הכללי בשינויים המחויבים) .סכום ההתקשרות עבור שעות
פיתוח  787,995ש"ח כולל מע"מ .עבור שירות תחזוקה  508,060ש"ח כולל מע"מ.
ההתקשרות אושרה ע"י המנכ"ל.
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 .3חברת מל"ם מערכות בע"מ  -הארכת התקשרות במסגרת מכרז שירותי אינטגרציה
 2015/1לתקופה 31.12.2021 - 1.9.2021
יצוין כי ההתקשרות עם חברת מל"ם מערכות בע"מ נערכה במשך השנים האחרונות
באמצעות מכרז פומבי ולאחרונה הסתיימה תקופת ההתקשרות לפי המכרז .בשבועות
הקרובים צפוי להתפרסם מכרז חדש בנושא .לצורך כך ,בתקופת ביניים זו עד להתקשרות
חדשה ,ומטעמי חסכון ויעילות ,מתבקש המשך ההתקשרות עם הספק הקיים .לנוכח
האמור ,הוועדה מסווגת את הבקשה כהתקשרות המשך שלגביה נדרש אישור מנכ"ל לפי
תקנה ()4(3ב)( .)3סכום ההתקשרות :עבור שעות פיתוח  954,335ש"ח כולל מע"מ .עבור
שירות תחזוקה  297,279ש"ח כולל מע"מ.
ההתקשרות אושרה ע"י המנכ"ל.

 .4דאטס איט טכנולוגיות בע"מ  -רכש תחזוקה ,רישיונות ובנק של  50ש"ע למערכת ניהול
קריאות  -ספק יחיד
ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם חברת דאטס איט טכנולוגיות בע"מ לצורך תחזוקה
חידוש ותוספת רישיונות למערכת ניהול קריאות ,וזאת ע"פ תקנה  ,)29(3מכיוון שמדובר
בספק יחיד על-פי מצב הדברים בפועל ,מאחר שהבקשה היא עבור תחזוקה ורישיונות
נוספים של מערכת שהותקנה כבר במשרד על-ידי אותו ספק .עוד יצוין כי ההתקשרות
הראשונה החלה בעקבות הליך תחרותי.
סכום ההתקשרות  58,175ש"ח כולל מע"ם ותקופת ההתקשרות .1.8.22- 1.8.21

 .5התקנת נקודות תקשורת בתל אביב וירושלים  -בינת יישום
ועדת המכרזים מאשרת ע"פ תקנה ))4(3ב)( )1הרחבת התקשרות עם חברת בינת יישום
לצורך התקנת נקודות תקשורת בת"א ובירושלים .ההתקשרות מטעמי חסכון ויעילות
מאחר שיש למשרד התקשרות עיקרית עם חברת בינת יישום שהיא החברה שיש באפשרותה
לתת שירות זה .יצוין כי בתקופה זו אנו נמצאים בהליכי מכרז להתקשרות עם חברה אחרת
שתחליף את חברת בינת ובשלב זה אנו נמצאים בתקופת ביניים שבה ההתקשרות עם בינת
ממשיכה עד להתקשרות החדשה .יצוין כי האגף למערכות מידע מסר שמדובר בצורך דחוף
שנועד לתת מענה לקליטת עובדים חדשים במשרד.
הוועדה קיבלה הצעת מחיר על סך  27,969כולל מע"מ מחברת בינת יישום .כיון שמדובר
בספק יחיד מבלי שנוהל הליך תחרותי הוועדה מבקשת מהיחידה המבקשת לפנות לספק
לקבלת הנחה.

