משרד מבקר המדינה
ועדת המכרזים
ענייני מערכות מידע 1-2.2022
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.
.1

בינת תקשורת מחשבים בע"מ  -הארכת התקשרות במסגרת מכרז לשירותי אינטגרציה
מס' 2015/01
ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה כהתקשרות המשך שלגביה נדרש אישור המנכ"ל לפי
תקנה )(4)3ב().(3
יצוין כי ההתקשרות עם חברת בינת תקשורת מחשבים בע"מ שנערכה בעקבות מכרז
פומבי בשנת  2015בעניין שירותי אינטגרציה )תשתיות( עומדת להסתיים לאחר מימוש
תקופות האופציה לפי המכרז ,ועתה נמצאים בשלבים של סיום כתיבת מכרז חדש .לנוכח
האמור ,לתקופת הביניים עד לתחילת התקשרות לפי מכרז חדש ,היחידה המזמינה
מבקשת להאריך את ההתקשרות למשך חצי שנה ,וזאת מפאת החיסכון והיעילות ובתנאי
ההתקשרות הקיימים.
זאת כדלקמן 5,000 :שעות שירות בעלות של  ₪ 258כולל מע"מ ובסכום כולל של
 ₪ 1,290,000כולל מע"מ ,ובתוספת שירותי תחזוקה לחצי שנה בסכום של ₪ 105,300
כולל מע"מ .סכום כולל של  ₪ 1,395,300כולל מע"מ .תקופת ההתקשרות מ 1.2.2022-עד
.31.7.2022
המנכ"ל אישר את ההתקשרות.

.2

קבוצת נאוטק תקשורת בע"מ  -רישוי התחברות ל ZOOM
הוועדה מסווגת את הבקשה שהינה דומה במהותה להתקשרויות קודמות שנערכו בנושא,
כהתקשרות המשך לפי תקנה )(4)3ב() (3שבגינה נדרש לקבל אישור המנכ"ל בהתאם
לתקנה זו .הסיבות להתקשרות פורטו בהרחבה בהתקשרויות קודמות .בעיקר מדובר
בפלטפורמה להתקשרות מרחוק שהיא נוחה ,שימושית ומקובלת בארץ מעת תחילת
הקורונה ,ואנשים וארגונים רבים חוץ משרדיים שעמם יש למשרדנו תקשורת ,נוהגים
לעשות שימוש בפלטפורמה זו .הבקשה הנוכחית היא לרכישת  130רישיונות בזום עד 500
משתתפים ועוד רישיון אחד נייד עד  1000משתתפים לפגישות וובינר )נציין כי הוועדה
התייחסה לנתונים מטופס בקשה לאישור צורך  .(10006470ההתקשרות כוללת גם תמיכה
טכנית.
סכום ההתקשרות 116,954 :ש"ח כולל מע"מ.
תקופת ההתקשרות23.03.2023-23.03.2022 :
המנכ"ל אישר את ההתקשרות.

.3

ארמה ניתוח מידע בע"מ  -המשך התקשורת עבור שימוש במערכת ורישוי סיטיפדיה
מחברת ארמה ,ספק יחיד
מחוו"ד של אגף טד"מ ,שגם פורסמה באתר האינטרנט עלה כי חברת 'ארמה' ,שפיתחה
את המוצר 'סיטיפדיה' ככלי בינה עסקית בסביבת ענן מאובטחת ,פועלת לעדכונו השוטף
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בנתונים ממקורות מידע מגוונים ,בנוסף על נתונים רבים ברי השוואה הנטענים למערכת
על ידי הרשויות המקומיות  -לקוחות המערכת ,והינה הספק היחיד לפי מצב הדברים
בפועל המסוגל לספק שירותים אלו בתחום המידע הסטטיסטי על הרשויות המקומיות
בארץ.
ועדת המכרזים אישרה את ההתקשרות לפי תקנה  (29)3כהתקשרות עם ספק יחיד.
סכום ההתקשרות  ₪ 58,968כולל מע"מ .תקופת ההתקשרות .31.3.23 – 1.3.22

