משרד מבקר המדינה
ועדת המכרזים
עניינים כלליים 9-10.2022
חברי הוועדה :יו"ר הוועדה  -עו"ד ורו"ח דוד בר ,עו"ד אלעד זילברשטיין (יעוץ משפטי) ,רו"ח
יניב סרי (חשבות).
 .1אלדן תחבורה בע"מ  -השכרת רכב איגום ללשכת תל אביב
אלדן תחבורה בע"מ זכתה בתיחור מיום  9.3.22לאספקת רכב איגום (הזמנת רכש קודמת -
 )8429ההזמנה הייתה בסך של .₪ 50,000
מבוקש -הארכת ההתקשרות הקיימת לפי :השכרה לחצי שנה או  50,000ש"ח כולל מע"מ או
עד שיוחלט על רכש ליסינג רכב אחר לפי המוקדם מבין שני המועדים.
החלטת הוועדה
הוועדה מאשרת את הבקשה להארכת ההתקשרות בפטור מתיחור לפי תקנה ()4(3ב)( )1וזאת
מטעמי חיסכון ויעילות ולאור הצורך בהמשך השירות בתקופת הביניים עד לקבלת החלטה.
הספק מבקש לעדכן את סכום ההתקשרות עם הצמדה למדד החל מחודש ספטמבר .2022
לכאורה ע"פ התקנה אין לאשר שינוי בסכום ההתקשרות המקורי אלא אם כן הוא מיטיב עם
המשרד .הפרשנות של הוועדה לבקשה של הצמדה למדד כי מדובר בשמירה על ערך הכסף
בתקופה שבה האינפלציה עלתה מעבר לציפיות ולכן התוספת למחיר מאושרת .הוועדה
מבקשת מהיחידה המזמינה לבצע תחשיב מדויק לתוספת.
הוועדה מאשרת את המשך ההתקשרות עד חצי שנה נוספת .עם זאת ,הוועדה מבקשת
מהיחידה לקבל החלטה עד  31.12.2022לפתרון קבע.
סכום ההתקשרות המאושר לחודש ,₪ 8,630 :אך לא יותר מ 50,000ש"ח כולל מע"מ במצטבר
לכל התקופה.
 .2עמותת המחלקה לספורט במקומות עבודה הפועל מחוז ת"א  -ליגה למקומות עבודה לשנת
2023-2022
הבקשה מתייחסת לליגה למקומות עבודה לעונת המשחקים .2022-23
מבוקש -אישור התקשרות לפי פטור ספק יחיד .סך עלות  31,150 -ש"ח ,השתתפות המשרד היא
 .₪ 13,417 -1/3האמור במלכ"ר ,משכך אין מע"מ.
החלטת הוועדה
ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם העמותה לספורט ליגה למקומות עבודה לשנת 2023 – 2022
מחוז ת"א .ההתקשרות היא בפטור מבירור מחירים מאחר שעפ"י מצב הדברים בפועל מדובר
בספק יחיד .סכום ההתקשרות המאושר השנה כולל את כלל העלויות ללא חלוקה למשתתפים
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במימון (משרד ,ועד ,עובד) ,כיון שמבדיקה שבוצעה במשרדים אחרים נמצא כי העלות כולה היא
על חשבון המעסיק .נושא זה נמצא בבדיקה אצל המנכ"ל .הוועדה מאשרת את העלויות
המקסימליות מראש.
סכום ההתקשרות הוא עד 31,150 -ש"ח.
 .3העמותה לספורט במקומות עבודה במרחב חיפה והצפון (ע"ר)  -ליגה למקומות עבודה לשנת
2023-2022
הבקשה מתייחסת לליגה למקומות עבודה לעונת המשחקים .2022-23
מבוקש -אישור התקשרות לפי פטור ספק יחיד .סך עלות  .₪ 8,350השתתפות המשרד היא -1/3
 3,117ש"ח  ,האמור במלכ"ר ,משכך אין מע"מ.
החלטת הוועדה
ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם העמותה לספורט במקומות עבודה במרחב חיפה והצפון -
ליגה למקומות עבודה לשנת  .2023 - 2022ההתקשרות היא בפטור מבירור מחירים מאחר שעפ"י
מצב הדברים בפועל מדובר בספק יחיד .סכום ההתקשרות המאושר השנה כולל את כלל העלויות
ללא חלוקה למשתתפים במימון (משרד ,ועד ,עובד) כיון שמבדיקה שבוצעה במשרדים אחרים
נמצא כי העלות כולה היא על חשבון המעסיק .נושא זה נמצא בבדיקה אצל המנכ"ל.
הוועדה מאשרת את העלויות המקסימליות מראש.
סכום ההתקשרות הוא עד 8,350 -ש"ח.
 .4מ.ס .מצג סחר ( )1990בע"מ  -החלפת רכיבים עבור מכונות הביול בלשכות ת"א ,ב"ש ונצרת
בלשכות המשרד קיימות  6מכונות ביול (בירושלים ,לוד ,בת"א ,ירושלים ,חיפה ,לוד ,ב"ש
ונצרת) .נדרש לבצע החלפה ותחזוקה של רכיבים עבור המכונות הקיימות .חברת מ.ס .מצג סחר
( (1990בע"מ היא החברה המוסמכת באופן בלעדי לתת שירות למכונות אלה .התקשרות ראשונה
בוצעה עימם בשנת .2014
מבוקש -אישור התקשרות לפי פטור ספק יחיד .סכום כולל מע"מ  14,419ש"ח.
החלטת הוועדה
ועדת המכרזים מאשרת את הבקשה בפטור מתיחור מכיוון שמדובר בספק יחיד ובלעדי ע"פ
האישור שצורף לבקשה.
סכום ההתקשרות המאושר  14,419ש"ח כולל מע"מ עבור שש מכונות ביול.
תקופת ההתקשרות מ 1.2.22 -עד .31.1.23
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 .5אמיל הסעות ושווקים בע"מ -הרחבת התקשרות לקבלת שירותי הסעות של רכב;
ועדת המכרזים מאשרת לפי תקנה ()4(3ב)( )1התקשרות המשך עם הספק אמיל הסעות
ושווקים בע"מ לתקופה של עד חצי שנה ועד לסכום של  20,000ש"ח כולל מע"מ.
יצוין כי ההתקשרות החלה בעקבות תיחור לסכום של עד  ₪ 50,000והסכום נוצל במלואו.
התקשרות ההמשך נועדה לגשר על תקופת הביניים עד לעריכת התקשרות חדשה ע"פ תיחור
חדש שיערך בנושא.

