
 
 

 

 2015שנת ב פטור ממכרזאישור התקשרויות ב

 כללירכש 
 

 25.1.15פרוטוקול מיום 

תחזוקה של מתקני  ת שירותרכישרכישת מתקני שתייה חדשים על פי מכרז מרכז ו

 : 2015לשנת  "4תמי מסוג " שתייה

) מחברת 16.5.19מכשירים חדשים בהתאם למכרז חשכ"ל ( 20מכרזים מאשרת לרכוש הועדת 

ש"ח כולל מע"מ. כמו כן מאשרת הוועדה רכישת שירותי  54,044שטראוס מים, בסכום של 

 .2015ש"ח כולל מע"ם עד סוף אוקטובר  9,898מחברת שטראוס מים בסכום של תחזוקה 

) היות שעל פי חוות 29( 3טורה ממכרז לפי תקנה הוועדה מסווגת את ההתקשרות האחרונה כפ

דעתו של מנהל תחום רכש, החברה היא היחידה שיכולה לתת שירותי תחזוקה למתקני 

השתייה האמורים. מודעה על כוונת המשרד להזמין את שירותי התחזוקה מהחברה פורסמה 

 התקבלה במשרד השגה כלשהי. אול 13.1.15-באתר האינטרנט המשרדי ב

 

 11.2.15טוקול מיום פרו

חידוש מנוי שנתי למאגר דן אנד  -ספק יחיד  -פרסום באתר האינטרנט המשרדי  .1

 : ברדסטריט

ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם חברת דן אנד ברדסטריט כספק יחיד למאגרי מידע 

הודעה וזאת לאחר שתפורסם באתר האינטרנט ) 29( 3לפי תקנה וספרות משפטית 

על מנת לוודא שדן אנד ברדסטריט היא אכן הספק היחיד שיכול לתת לנו שירות מתאימה 

  כולל מע"ם לשנתיים. ש"ח 36,000זה. ערך ההתקשרות הינו 

התקשרות עם חברת מתודה לצורך חידוש מנוי לשימוש בערכת נוהל מפת"ח  .2

 : ספק יחיד - 2015לשנת 

להזמין מ"חברת מתודה"  בכוונת המשרדהודעה על באתר האינטרנט שפורסמה לאחר 

ולא התקבלה כל פנייה בעקבות  2015חידוש מנוי לשימוש בערכת נוהל מפת"ח לשנת 

ש"ח כולל מע"ם לשנה, ועדת המכרזים  5,600-הפרסום, ומאחר שהיקף ההתקשרות הוא כ

 . )29( 3לפי תקנה  מאשרת להתקשר עם חברת מתודה כספק יחיד

טור ממכרז למתן ייעוץ בעניין טיפול בקשה להתקשרות עם ד"ר מיכל מורג בפ .3

  בחושפי שחיתויות:

, ועדת 26.1.15ועדת המכרזים מיום  לא היועץ למבקרעל סמך הנימוקים במכתבו של 

המכרזים מסווגת את הזמנת השירותים מד"ר מיכל מורג כהתקשרות שלגביה התקיימו 

) לתקנות 28(3נסיבות מיוחדות ונדירות המצדיקות את עשייתה ללא מכרז בהתאם לתקנה 

חובת המכרזים. על פי התקנה האמורה הבקשה טעונה אישור של ועדת הפטור וכן אישור 

שעות עבודה שבועיות ובעלות  20-ל מבקר המדינה. אומדן היקף ההתקשרות עומד על כש
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היועץ ש"ח לפני מע"ם. הוועדה מפנה את תשומת לבו של  232,320-שנתית המוערכת בכ

 כי ההתקשרות עצמה מותנית במציאת מקור תקציבי מתאים. למבקר

 

 23.3.15פרוטוקול מיום 

כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ חידוש הסכם עם החברה למפעלי  .1

  :2015באמצעות מועדון טוב לשנת 

תקשרות עם החברה למפעלי כלכלה ותרבות הועדת המכרזים מאשרת את הארכת ה

לעובדי המדינה בע"מ באמצעות מועדון טוב לשירותי רווחת העובדים. סכום ההתקשרות 

קשרות כהתקשרות עם ספק . הוועדה סווגה בעבר את ההת2015ש"ח לשנת  147,726הינו 

  יחיד.

 : התקשרות בפטור ממכרז -אביב וחיפה -תקציב הוועדים בירושלים, תל .2

כתנאי לביצוע התשלום מאת המשרד לוועדי העובדים  SAPעקב הצורך שמציבה מערכת 

לסיווג ההתקשרות, הוועדה מסווגת מבחינה טכנית את ההתקשרות עם ועדי העובדים 

כהתקשרות שפטורה ממכרז היות ומטבע הדברים וכדבר מובן מאליו הוועדים הגוף היחיד 

עמם פטורה  המייצג את עובדי המשרד ולכן הם מסווגים כספק יחיד על כן ההתקשרות

 :2015). סכומי התשלומים לשנת 29(3ממכרז מכוח תקנה 

 ש"ח; 220,000-ירושלים: כ )א(

 ש"ח; 210,000-אביב: כ-תל )ב(

 ש"ח. 65,000-חיפה: כ )ג(

 

 11.5.15פרוטוקול מיום 

 : אביב-הארכת התקשרות עם חברת מיקדן לתחזוקת המבנה בתל

אביב -לאחזקת המבנה בתל ועדת המכרזים מסווגת את הארכת ההתקשרות עם חברת מיקדן

 ). 3)(ב)(4(3כהתקשרות הפטורה ממכרז וטעונה אישור מבקר המדינה לפי תקנה 

מיליון ש"ח לשנה כולל  2.4-, סכום ההתקשרות הוא כ2004ההתקשרות המקורית החלה בשנת 

מע"ם. עפ"י המצב העובדתי שתואר לוועדה אין אפשרות מעשית בשלב זה לפרסם מכרז פומבי 

אביב מכיוון שזה יחייב הירתמות והסכמה של יתר -רותי התחזוקה בלשכה בתללמתן שי

 הדיירים בבניין לבצע תיחור מחדש. 

 2014הובא לידי ועדת המכרזים כי נכתבה טיוטת דוח ביקורת של המבקר הפנימי מנובמבר 

בנושא התקשרויות עם חברות ניהול ודמי שימוש. בעוד כחצי שנה הוועדה מבקשת לקבל את 

 מסקנות המשרד לגבי דו"ח הביקורת. 

יכין מכתב למבקר המדינה ובו הנמקות לבקשת הארכת ההתקשרות בפטור  מנהל תחום רכש

 לאחר מועד הישיבה התקבל אישור המבקר כנדרש.ממכרז. 
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 27.7.15פרוטוקול מיום 

  המשך התקשרות: -יפעת מידע תקשורתי 

ועדת המכרזים מאשרת התקשרות המשך עם חברת יפעת מידע תקשורתי לאספקת מידע 

תקשורתי בעניינו של משרד מבקר המדינה על פי "הסכם מחירים מרביים" שמינהל הרכש ערך 

 עם החברה. 

 . 2016ש"ח כולל מע"ם עד אוגוסט  106,200ערך ההתקשרות 

בין החשב הכללי לחברה בעניין : מתברר שתוקף ההסכם נציג היועץ המשפטי בוועדה

בעניין מכרז מכרזי  7.9.1המחירים המרביים אינו בתוקף. נוסף על כך, על פי הוראת תכ"ם 

והתחייבות ספק למחירים מרביים קיום התחייבות ספק למחירים מרביים אינו פוטר את המשרד 

זה, בטרם  מביצוע בחינה של הליך ההתקשרות המתאים בהתאם לחוק חובת המכרזים במקרה

יזמין המשרד שירותים מחברת יפעת מידע תקשורתי על היחידה המזמינה לפרסם הודעה 

באתר האינטרנט על כוונת המשרד להתקשר עם חברת יפעת מידע תקשורתי לקבלת 

השירותים בצירוף חוות דעת של דובר המשרד על מעמדה כגוף היחיד שמסוגל לבצע את 

שהי בעקבות המודעה, תוכל היחידה המזמינה לבקש ההתקשרות. אם לא תתקבל פנייה כל

 ).29(3מהוועדה לסווג את ההתקשרות כפטורה ממכרז לפי תקנה 

 

 

 מערכות מידערכש בתחום 
 

 25.1.15פרוטוקול מיום 

 ישת שירות עדכון שנתי של נתוני כתובות מחברת דואר ישראל: רכ

באינטרנט מודעה לבדיקת קיום ועדת המכרזים מאשרת לראש אגף מערכות מידע לפרסם 

ספקים נוספים לרכישת שירותי עדכון שנתי של כתובות. אם יתברר שחברת דאר ישראל היא 

היא  2015ספק יחיד ועדת המכרזים מאשרת להתקשר עמה. העלויות הצפויות לשנה הראשונה 

 .2015ש"ח ותקופת ההתקשרות היא עד דצמבר  19,000בסך 

 

 11.2.15פרוטוקול מיום 

 ): STKIרכישת שירותי ייעוץ ואנליסטים מחברת שוורצקוף אינטגרציית ידע בע"מ (

לאחר שפורסמה הודעה על ספק יחיד לרכישת שירותי ייעוץ ואנליסטים מחברת שוורצקוף 

, 19.2.15) באתר האינטרנט ובהנחה שלא תהיה התנגדות עד STKIאינטגרציית ידע בע"מ (

) בהתאם STKIחברת שוורצקוף אינטגרציית ידע בע"מ (ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם 

ש"ח בתוספת  27,500ובהיקף שנתי של  2015). תקופת ההתקשרות הינה לשנת 29(3לתקנה 

לערוך מעקב אחר הפעילות של החברה  ממנהל מערכות מידעמע"ם. ועדת המכרזים מבקשת 

 ולהגיש דו"ח לוועדה בהתאם.  2015לשנת 
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 11.5.15פרוטוקול מיום 

פסק מחברת גמאטרוניק תעשיות -תחזוקת מערכת אל -בקשת פטור מתיחור 

 אלקטרוניות בע"מ: 

תעשיות אלקטרוניות  ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות ההמשך עם חברת גמאטרוניק

פסק כהתקשרות הטעונה אישור מבקר המדינה לפי סעיף -בע"מ לתחזוקת מערכת אל

 24,372והעלות לשנתיים הינה  22.4.17). תקופת ההתקשרות המבוקשת הינה עד 3)(ב)(4(3

שעות).  4ש"ח כולל מע"ם (התעריף כולל עלות ביטוח בסיסית + תוספת עבור זמן תגובה עד 

יכין מכתב  מערכות מידעמנהל משך הינה בתנאים זהים להתקשרות המקורית. התקשרות הה

 למבקר המדינה המנמק את הבקשה.

 

 17.11.15פרוטוקול מיום 

 : 2013להתאמת אתר האינטרנט המשרדי לתקן נגישות  תייעודיתכנה רכש 

, המייצגת הבלעדית של טכנולוגיית התקשרות עם חברת טלדוראת הועדת המכרזים מסווגת 

Usr1st  כהתקשרות עם ספק יחיד עפ"י 2013להתאמת אתר האינטרנט המשרדי לתקן נגישות ,

) וזאת בהתאם להחלטת ועדת המכרזים של מטה התקשוב הממשלתי אשר הכריזה 29(3תקנה 

כולל  ש"ח 102,000היקף ההתקשרות הינו  על החברה והטכנולוגיה כספק יחיד לנושא זה.

 .1.1.16-31.12.16מע"ם. תקופת ההתקשרות הינה 

 

 8.12.15פרוטוקול מיום 

 : 2016 -אידאה  -חידוש רישוי ותחזוקה שנתית של מערכת לביצוע ביקורת 

ועדת המכרזים מאשרת פרסום הכוונה לחדש את רישוי התחזוקה השנתית של מערכת אידאה 

זה. מנהל אגף מערכות מידע המציא לוועדה עם דן נתניהו כספק היחיד לנושא  ICSשל חברת 

המאשר כי דן נתניהו הוא הספק היחיד המורשה בישראל  CASEWARE IDEA מסמך מחברת

 לספק את תכנת אידאה. לאחר הפרסום באינטרנט הוועדה תדון שוב באישור הבקשה. 

בה את הוועדה כי לא הייתה תגו מנהל מערכות מידעעדכן  6.1.16בישיבת הוועדה ביום 

 לפרסום באינטרנט ועל כן הוועדה אישרה את החברה בספק יחיד.

התקשרות המשך להזמנת שירותים לתחזוקת מערכת גלישה מאובטחת מחברת ג'טרו 

 / אומניטק, כספק יחיד: 

ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם חברת ג'טרו לתחזוקת מערכת גלישה מאובטחת 

). זאת מכיוון 3)(ב)(4(3כהתקשרות המשך עם ספק יחיד הטעונה אישור המבקר על פי תקנה 

שההתקשרות הראשונה לא נעשתה בעקבות הליך תחרותי. לאחר אישור המבקר הוועדה 

להתקשר עם חברת ג'טרו המשרד רד את כוונת מאשרת לפרסם באתר האינטרנט של המש

כספק יחיד של השירותים האמורים. לאחר קבלת אישור המבקר ולאחר הפרסום באינטרנט 

. מנהל אגף מערכות םבתוספת מע" 29,400הוועדה תדון בנושא זה. ערך ההתקשרות הוא 

 מידע יכין מכתב למבקר המפרט את הנימוקים להארכת התקשרות.

את הוועדה כי לא הייתה תגובה  מנהל מערכות מידעעדכן  6.1.16ה ביום בישיבת הוועד

אישרה את ההתקשרות לפרסום באינטרנט וכי התקבל אישור המבקר כנדרש ועל כן הוועדה 

) בהיות גורם זה ספק 29(3עם חברת ג'טרו אומניטק כהתקשרות הפטורה ממכרז לפי תקנה 

 .יחיד לתחזוקת מערכת הגלישה המאובטחת
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