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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.

 .1אגר אי בע"מ ח.פ - .תמיכה ופיתוח מודול התאמת בנקים עד סוף אוקטובר 2022
והארכת תוקף הזמנות קיימות לבנק שעות
אגף מערכות מידע הגיש בקשה לרכישת שירותי תחזוקה למוצרים ולפיתוחים ייעודיים
לרכיב התאמות בנקים ולרכיב טעינת דפי בנק במערכת מימון מפלגות מחברת אגר אי
בע"מ  -להלן עיקרי הבקשה:
המשך תחזוקה שנתית  10.2022 - 11.2021לרכיב התאמות בנקים ולרכיב טעינת
.1
דפי בנק בסך של ) ₪ 181,350כולל מע"מ(.
הארכת תוקף להזמנות:
.2
הזמנה עבור בנק שעות התאמות ושינויים לרכיבי התאמות בנקים וטעינת תנועות בנקים
במערכת מימון מפלגות אשר אינם כלולים במסגרת התחזוקה.
אושר לאחרונה בוועדת מכרזים מיום  . 19.11.2019נדרש עתה אישור של  58שעות עבודה
עד  31.10.2021ובסך  20,358שח כולל מע"מ.
 .3הזמנה לשדרוג מודול התאמת בנקים במערכת מימון מפלגות אושר בוועדת מכרזים
מיום  .23.9.2020נדרש הארכת תוקף ליתרה של  200שעות עד אוקטובר  2022סך של
 70,200שח כולל מע"מ.
עוד צויין כי המוצר הוקם ושולב במערכת ביקורת מימון מפלגות במהלך הקמתה בשנת
 .2014הפעילות בוצעה על ידי חברת מלם עמה התקשר המשרד במכרז פומבי ,ששילבה
אותו במערכת.
בשנים הראשונות שולמה התחזוקה לחברת מלם שהחזיקה את אגר אי בע"מ כקבלן משנה.
בכדי לחסוך את עלויות התיווך ,ב 2018אישרו ועדת המכרזים ומנכל המשרד ,ביצוע
התקשרות ישירה עם אגר אי בע"מ למתן שירותי תחזוקה למערכת כספק יחיד לאחר מו"מ
שנוהל עמה.
ועדת המכרזים מסווגת את שלוש הבקשות כהתקשרות המשך שנדרש לגביה אישור של
מנכ"ל המשרד לפי תקנה )(4)3ב() .(3הובהר לוועדה כי החברה האמורה הינה ספק יחיד
למוצר מאחר והיא הספק והמפיץ היחיד של המוצר ,שמבצע הרחבה של התאמת בנקים
ויבוא של דפי בנק עבור חובת הדיווח של המתמודדים לסיעות השונות במערכות הבחירות
ומיועד עבור האגף לביקורת בחירת ומימון מפלגות.
היחידה המזמינה תפרסם באתר האינטרנט המשרדי לפי תקנה )3א( את הכוונה
להתקשרות עם הספק זה בפטור ממכרז ,ואם תוך  10ימי עסקים לא יתקבל מידע על
ספקים פוטנציאליים נוספים הבקשה תובא לאישור המנכ"ל כאמור.
ההתקשרות אושרה ע"י המנכ"ל.
 .2הארכת התקשרות  -ספקי שירותי אינטרנט )בזק בינלאומי וסלקום( .במסגרת זכייתם
במכרז סגור  ,6/2016לתקופה נוספת מ 1.9.2021-עד .31.1.2022
ועדת המכרזים בחנה את הבקשה גם ביחס לבקשה לעיל ליציאה למכרז  17-2021ומצאה
כי יש ספק שהארכה של ארבעה חודשים לא תספיק לסיום המכרז לעיל ,ולכן ע"פ תקנה
)(4)3ב() (1מאושרת ארכה של עד שבעה חודשים ועד סך של  ₪ 140,000כולל מע"מ .משמע
ארכה מ 1.9.21-עד  .28.2.22או עד התקשרות חדשה לפי המכרז לפי המוקדם מבניהם.
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יצוין כי התקשרות שהיא מעבר לאישור הצורך שהתקבל מהמנכ"ל על סך של ₪ 80,000
מחייבת פנייה נוספת להרחבת אישור הצורך מהמנכ"ל.

