אישור התקשרויות בפטור ממכרז בשנת 2016
פרוטוקול כללי
פרוטוקול מיום 6.1.16
המשך התקשרות עם מסעדות שפירה ואגוז להסעדת העובדים בלשכת חיפה; הסמנכ"ל
למינהל מצהיר כי אין בסביבת המשרד בחיפה מסעדות נוספות המתאימות לצורכי ההסעדה של
העובדים בחיפה ,אי לכך ועדת המכרזים פוטרת אותו מהצורך בבירור מחירים עם ספקים
נוספים .הכוונה הינה להתקשר בסכום כולל שלא יעלה על  50,000ש"ח בשנה .ההתקשרות
מותנית בכך שהמסעדות יציגו רישוי עסק או העתק הבקשה לעירייה להסבת רישיון העסק מאת
הבעלים הקודמים על שמם של הבעלים החדשים.

חידוש הסכם שכירות למשרד מבקר המדינה הממוקם ברח( פאולוס # 96במרכז הלבן #בנצרת;
הועדה רואה לנכון להמשיך לסווג את ההתקשרות כהתקשרות המשך הפטורה ממכרז לפי תקנה
)(4)3ב() ,(3הואיל והמהות הכלכלית שלה היא התקשרות המשך שנועדה לממש את נגישות נת"צ
לתושבים ולאפשר חיסכון בעלויות של העתקת הלשכה למקום אחר ושל פרסום מיקומה.
הסמכות לאשר את התקשרות ההמשך נתונה למבקר המדינה מאחר שמומשו תקופות האופציה
עפ"י ההסכם משנת  .2011ממונה אגף בנא"מ יכין הסכם חדש בתנאים הקיימים לתקופה של עד
חמש שנים החל ב) 28.2.2016-תקופת השכירות תיקבע לשנה אחת ותעוגן זכותו של המשרד
להאריך אותה מדי שנה לתקופה נוספת( .ההסכם ייחתם לאחר אישור המבקר.
קבלת פטור מבירור מחירים והמשך התקשרות עם חברת פראשכאפ לשנת  ;3127ועדת
המכרזים מאשרת פרסום מודעה לבחינת קיומם של ספקים נוספים עפ"י תקנה 3א לתחזוקה
חודשית של מכשיר פראשכאפ בהתאם לנוסח שהסמנכ"ל למינהל המציא לוועדה .אם לא תהיה
כל פניה בעקבות הפרסום יוכל מנהל הרכש לפנות לוועדה בבקשה לסווג את הרכש כפטור ממכרז
על פי תקנה .(29)3

פרוטוקול מיום 16.2.16
התקשרות עם החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע#מ  -הארכת הסכם לצירוף
עובדי המשרד ל#מועדון טוב #בשנת  ;3127ועדת המכרזים מאשרת את בקשתה של הממונה על
הרווחה במכתבה לוועדה מ 19.1.16-לשלם לחברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע"מ
את דמי ההשתתפות של המשרד בעבור שנת  2016בסך  148,000ש"ח .הוועדה מסווגת מהבחינה
הטכנית את תשלום דמי ההשתתפות האמורים כהתקשרות עם ספק יחיד הפטורה ממכרז .זאת
מאחר שעל פי מכתבה של הממונה על הרווחה החברה היא ספק יחיד של שירותי רווחה ופנאי
לעובדי המדינה ולגמלאיה .תוקף ההסכם עם החברה לצירוף עובדי המשרד ל"מועדון טוב"
יוארך למשך התקופה  1.1.16עד  .31.12.16הוועדה ממליצה לממונה על הרווחה להתייעץ עם
האחראית לענייני הרווחה בכנסת בעניין ההסכם בין הכנסת ובין "מועדון טוב" במטרה לנסות
ולשפר את תנאי ההסכם של המשרד.

פרוטוקול מיום 15.3.16
בקשה לרכש רישיונות שימוש במאגרי מידע שמשווקים באופן בלעדי בידי מפתחי המאגרים
בפטור ממכרז ובפטור מפרסום מודעה לפי תקנה 4א; בהמשך למכתבה של מנהלת אגף הדרכה
ומרכז מידע לוועדת המכרזים מיום  ,24.2.16ועדת המכרזים ,בשבתה כוועדת הפטור המשרדית,
מחליטה לאשר התקשרויות עם ספקים בלעדיים של מאגרי מידע וספרות משפטית בלא פרסום
הודעה לבדיקת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א)ג( וזאת מכיוון שמדובר בתכנות המשווקות
באופן בלעדי על ידי הספקים ולכן אין היתכנות לקיומם של ספקים נוספים לתוכנות הנדרשות.
הפטור מפרסום באינטרנט ניתן לעניין רכש מאגרי מידע בשנת  2016ובשלוש השנים שלאחריה
מאת הספקים הבאים :אגרון ,חשב ,חשבים ,לשכת עורכי הדין ,מלינגו משרד המשפטים ,הוצאת
נבו ,מתודה ,קומרקטינג ) (PCONוהוצאת רונן .כמו כן הוועדה מחליטה לסווג כל התקשרות
לרכישת זכות שימוש במאגר מידע בשנת  2016מאת הספק הרלוונטי מתוך הרשימה שלעיל
כהתקשרות עם ספק יחיד על פי תקנה  .(29)3סכומי הרכש מפורטים במכתבה של גב' ליבה בורק
לוועדת המכרזים מ 6.3.16 -וסכומם הכולל הוא  296,500ש"ח )לרבות מע"ם(.
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חידוש הסכם עם חברת #מיקדן התיכון בע#מ #למתן שירותי ניהול תפעול ותחזוקה למבנה
משרד מבקר המדינה בתל אביב; ועדת המכרזים מסווגת את חידוש ההסכם עם חברת מיקדן
התיכון בע"מ למתן שירותי ניהול תפעול ותחזוקה למבנה משרד מבקר המדינה בתל אביב
כהתקשרות המשך הטעונה אישור של מבקר המדינה על פי תקנה )(4)3ב() .(3החברה מתחזקת
את הבניין החל מיום הקמתו ,לחברה הסכם התקשרות עם כל אחד מהדיירים בבניין ואין
אפשרות מעשית ומשפטית להחליף את ספק השירות אלא בהסכמת כל הדיירים בבניין ,היות
שיש בבניין מערכות רבות המשותפות לכל הדיירים כמו :מערכות כיבוי אש ,מערכות המים
ותהיה בעיה בהגדרת תחומי אחריות שונים בבניין .ערך ההתקשרות לשלוש שנים 7.2
מיליון ש"ח  +מע"ם .הסמנכ"ל למינהל יכין מכתב לאישור המבקר.

פרוטוקול מיום 11.7.16
הגנה וטיפול בחושפי שחיתויות – הארכת החוזה עם ד#ר מיכל מורג לשנה נוספת:
היועץ למבקר הסביר בעל פה ובכתב את הצורך בהארכת ההתקשרות עם ד"ר מיכל מורג .מכיוון
שההתקשרות המקורית עמה לא הייתה בהליך תחרותי ,הוועדה מסווגת את התקשרות ההמשך
עם ד"ר מיכל מורג כהתקשרות על פי תקנה )(4)3ב() (3ועל כן היא טעונה אישור של מבקר
המדינה .ההארכה המבוקשת היא לתקופה של שנה עד  1.8.17להזמנת שירותים בהיקף כולל של
עד  960שעות.
חברת יפעת מידע תקשורתי בע#מ – המשך התקשרות :יש לפרסם מודעה באתר האינטרנט של
המשרד על כוונת המשרד להזמין את השירותים מחברת יפעת מידע תקשורתי בע"מ כספק יחיד.
למודעה תצורף חוות דעת עדכנית של דובר המשרד בעניין היות חברה זו הגורם היחיד שמסוגל
לספק את כל השירותים הנדרשים .המודעה תזמין כל אדם שיכול לספק את השירותים ,להודיע
על כך למשרד בתוך  14ימים מיום פרסום המודעה.
להלן נוסח ההודעה" :משרד מבקר המדינה מבקש להתקשר עם יפעת  -מידע תקשורתי בע"מ
)להלן  -יפעת( לשם קבלת השירותים הבאים:
א .איסוף מידע מהתקשורת הכתובה ומהתקשורת האלקטרונית ,כולל עיתונות יומית ,עיתונות
מקומית ,ירחונים ,עיתוני פקס ,מגזינים מקצועיים ,אתרי חדשות באינטרנט ,ערוצי רדיו
אזוריים וארציים וערוצי הטלוויזיה הארציים והמקומיים )להלן  -המידע( .המשרד יגדיר
מעת לעת את התחומים שבהם דרוש איסוף המידע.
שפות המידע :עברית ,אנגלית ,ערבית ורוסית .אולם ייתכן שיידרש איסוף מידע בשפות
נוספות.
ב .עריכת תמלילים של מידע בעיתונות האלקטרונית ותרגום מידע שהתפרסם בשפה זרה.
ג .שיגור המידע למשרד בדרכים שייקבע המשרד.
ההתקשרות המבוקשת היא התקשרות עם ספק יחיד על פי תקנה  (29) 3לתקנות חובת המכרזים,
תשנ"ג .1993-להלן מובאת חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית במשרד לעניין מעמדה של
יפעת כגוף היחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות ,לפי מצב הדברים בפועל.
היקף ההתקשרות הוא עד  106,200ש"ח בשנה )כולל מס ערך מוסף(.
אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לתת את השירותים האמורים מוזמן לפנות למשרד
מבקר המדינה בכתב ולהודיע לו את זהותו וזאת לא יאוחר מיום  .10.8.16הפנייה תהיה למר
שלמה רז ,בפקס מס'."02-6665150 :

חברת מגדלי הקיסר ניהול ואחזקה  2::7בע#מ – חידוש הסכם למתן שירותי ניהול -תפעול
ותחזוקה ללשכת נציבות תלונות הציבור בלוד :ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם
חברת מגדלי הקיסר ניהול ואחזקה  1996בע"מ למתן שירותי ניהול ,תפעול ותחזוקה למשרדי
מבקר המדינה בלוד כהתקשרות המשך הטעונה את אישור מבקר המדינה עפ"י תקנה )(4)3ב().(3
הנימוק להארכת ההתקשרות נובע מכך שחברה זאת מספקת שירותי תחזוקה למבנה כולו שבו
שוכן המשרד בלוד וכל שוכר מחויב להזמין מגורם זה את שירותי התחזוקה .הסמנכ"ל למינהל
יכין מכתב הנמקה למבקר המדינה .עלות ההתקשרות החודשית היא  2,038ש"ח כולל מע"ם וסך
ההתקשרות השנתית היא 24,456 :ש"ח .תקופת ההתקשרות היא למשך שנה החל מיום .11.7.16
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פרוטוקול מיום 12.9.16
קבלת פטור מבירור מחירים להתקשרות עם חברת כנפי משק תור בע#מ – ליגה למקומות
עבודה מחוזיאדה0ספורטיאדה  :3128על פי הפרטים שנמסרו לוועדה ע"י הסמנכ"ל למינהל,
המדובר בחברה בשם כנפי משק תור בע"מ שהיא חברה שמופקדת על ארגון
המחוזיאדה/ספורטיאדה מטעם ארגון הפועל המחלקה לספורט למקומות עבודה שהיא הגורם
הבלעדי שמארגן נושא זה .המדובר בהיקף התקשרות של כ 30,000-ש"ח הפטור ממילא מחובת
המכרז .יצוין כי גם אם היה מדובר בהיקף כספי מעל  50,000ש"ח היה מקום לסווג את
ההתקשרות כפטורה ממכרז לפי תקנה  (29)3מאחר שחברת כנפי משק תור בע"מ היא היחידה
היכולה לבצע את ההתקשרות לפי מצב הדברים בפועל .לפיכך ,ועדת המכרזים מאשרת לבצע את
הפנייה לחברת כנפי משק תור בע"מ כמבוקש בלא צורך לבדוק מספר הצעות.

קבלת פטור מבירור מחירים להתקשרות עם הפועל המחלקה לספורט למקומות עבודה
בתל -אביב – ליגה למקומות עבודה לשנת  :3127- 3128ועדת המכרזים מחליטה לסווג את
ההתקשרות כפטורה מבירור מחירים לפי תקנה  (29)3עם אגודת הפועל המחלקה לספורט
למקומות עבודה בתל-אביב – ליגה למקומות עבודה לשנת  2016-2017וזאת מכיוון שגוף זה הינו
הספק היחידי שבהתאם למצב הדברים בפועל מסוגל לבצע התקשרות זו .סכום ההתקשרות הינו
 15,000ש"ח ותקופת ההתקשרות אוקטובר -2016אוקטובר .2017

קבלת פטור מבירור מחירים להתקשרות עם הפועל המחלקה לספורט למקומות עבודה
בירושלים – ליגה למקומות עבודה לשנת  :3127- 3128ועדת המכרזים מחליטה לסווג את
ההתקשרות כפטורה מבירור מחירים לפי תקנה  (29)3עם אגודת הפועל המחלקה לספורט
למקומות עבודה בירושלים  -ליגה למקומות עבודה לשנת  2016-2017וזאת מכיוון שגוף זה הינו
הספק היחידי שבהתאם למצב הדברים בפועל מסוגל לבצע התקשרות זו .סכום ההתקשרות הינו
 18,880ש"ח ותקופת ההתקשרות אוקטובר -2016אוקטובר .2017

פרוטוקול מיום 11.12.16
חידוש הסכם שכירות לדיור לשלוחת נציבות תלונות הציבור ברחוב פאולוס  96ב#מרכז הלבן#
בנצרת :ההתקשרות הראשונה בעסקת שכירות זו נערכה בפטור ממכרז ,החל מאפריל 2006
למשך  5שנים .היא הוארכה בחמש שנים נוספות ,ולאחר מכן ,מבקר המדינה אישר המשך
התקשרות עם המשכיר עד ל .28.2.17-הוועדה התבקשה להאריך את תקופת השכירות בשנה
נוספת ,וזאת כהתקשרות המשך הפטורה ממכרז לפי תקנה )(4)3ב() .(3הטעם המיוחד לבקשה
הוא כדי לאפשר חיסכון בעלויות של העתקת הלשכה למקום אחר ובכלל זה העלויות של פרסום
מיקומה .כמו כן יש חשיבות להותיר את מיקום הלשכה בעיר נצרת כדי להנגיש את נציבות
תלונות הציבור לתושבי הפריפריה בכלל ולתושבים מהמגזר הערבי בפרט .הסמכות לאשר
התקשרות המשך זו נתונה למבקר המדינה ,בהתאם לתקנה דלעיל . .תקופת ההתקשרות היא:
 ,28.2.18 - 28.2.17היקף ההתקשרות 19,314 :דולר לשנה  +מע"ם.
מנהל תחום הרכש יכין מכתב הנמקה למבקר המדינה ויביא את הבקשה לאישורו.
החברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובדי המדינה בע#מ – הארכת תקופת ההסכם :ועדת
המכרזים מאשרת לממש את האופציה שנתונה למשרד בהסכם עם החברה למפעלי כלכלה
ותרבות לעובדי המדינה בע"מ להאריך את תקופת ההתקשרות עם החברה בשנה נוספת ותמורה
זאת לשלם לחברה את דמי ההשתתפות השנתיים של המשרד בעבור שנת  2017בסכום של כ-
 150,000ש"ח .הוועדה מסווגת את הארכת ההתקשרות כהתקשרות המשך עם ספק יחיד
הפטורה ממכרז ,בהתאם לתקנה  .(29)3זאת מאחר שעל פי מכתבה של הממונה על הרווחה,
החברה היא הספק היחיד של שירותי רווחה ופנאי לעובדי המדינה ולגמלאיה .תוקף ההסכם עם
החברה לצירוף עובדי המשרד ל"מועדון טוב" הוא מ 1.1.17-עד .31.12.17
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פרוטוקול מערכות מידע
פרוטוקול מיום 6.1.16
תחזוקה שנתית של מערכות לניהול נוכחות עובדים ולהצגת דוחות נוכחות חודשיים
* ) IBROWSEמחברת סינריון  -בקשת פטור מבירור מחירים; ועדת מכרזים מסווגת את
הארכת ההתקשרות עם חברת סינריון כהתקשרות המשך הטעונה אישור המבקר עפ"י תקנה
)(4)3ב() .(3מדובר בשירות לתחזוקת תכנה שהמשרד רכש לפני כ 14-שנים  -שירות שיכול להינתן
ע"י ספק זה בלבד .סכום ההתקשרות הוא  19,220ש"ח בתוספת מע"ם .תקופת התקשרות
המבוקשת  .31.12.2016 - 1.1.2016מנהל אגף מערכות מידע יכין מכתב הנמקה למבקר.
המשך דיון  -חידוש רישוי ותחזוקה שנתית של מערכת לביצוע ביקורת  -אידאה  ;3127בהמשך
לדיון ועדת המכרזים מיום  :8.12.15מנהל אגף מערכות מידע מעדכן את הוועדה כי פורסמה
באתר האינטרנט של המשרד מודעה לבדיקת קיומם של ספקים נוספים וכי לא התקבלה תגובה
כלשהי בעקבות הפרסום .אי לכך ועדת המכרזים מאשרת התקשרות בפטור ממכרז עם חברת
 IACSלהסדרת זכות השימוש בתכנה ושירות תחזוקה שנתי .סכום ההתקשרות הוא $8,400
בתוספת מע"ם לתקופה  1.1.16עד  .31.12.2016ההתקשרות מסווגת כהתקשרות עם ספק יחיד
על פי תקנה .(29) 3

המשך דיון  -בקשה להרחבת התקשרות עם חברת סייבר ארק תוכנה בע#מ  -רכש עדכוני תכנה
ושעות עבודת מומחה לתמיכה והתאמות של מערכות המותקנות במשרד; בהמשך לדיון ועדת
המכרזים מיום  :8.12.15מנהל אגף מערכות מידע מעדכן את הוועדה כי פורסמה באתר
האינטרנט של המשרד מודעה לבדיקת קיומם של ספקים נוספים ולא התקבלה תגובה כלשהי
בעקבות הפרסום .אי לכך ועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם חברת סייבר ארק תוכנה בע"מ
בפטור ממכרז לקבלת שירות תחזוקה ועדכוני תכנה למערכות המותקנות ופועלות במשרד,
ולרכישת שעות עבודה של מומחים לצורך ביצוע התאמות והגדרות שונות הנדרשות מפעם לפעם.
סכום ההתקשרות.1 :עלות עדכוני התכנה והתחזוקה  $4,800כולל מע"ם .2 .עלות שעות מומחים
 $ 7,020כולל מע"ם .ההתקשרות מסווגת כהתקשרות עם ספק יחיד לפי תקנה .(29) 3

המשך דיון  -התקשרות המשך להזמנת שירותים לתחזוקת מערכת מאובטחת מחברת ג(טרו
אומניטק -כספק יחיד; מר שרון סולומון מעדכן את הוועדה שהתקבל אישור המבקר
להתקשרות עם ספק יחיד וכן כי בעקבות הפרסום על הכוונה להתקשר עם הספק כספק היחיד
של השירותים האמורים לא התקבלה שום תגובה .אי לכך הוועדה מחליטה לאשר את
ההתקשרות עם חברת ג'טרו אומניטק כהתקשרות הפטורה ממכרז לפי תקנה  (29)3בהיות גורם
זה ספק יחיד לתחזוקת מערכת הגלישה המאובטחת .ערך ההתקשרות הוא  29,400ש"ח בתוספת
מע"ם.

פרוטוקול מיום 16.2.16
רכש שירותי קישור לאינטרנט; אגף מערכות מידע נמצא בשלבי כתיבת מכרז חדש .עד לסיום
הליכי המכרז ,ועדת המכרזים מאשרת להאריך את תוקף ההתקשרות עם חברת סמייל ובזק
בינלאומי עד סוף אוגוסט  2016או עד התקשרות ותחילת עבודה עם ספקים חדשים לפי המכרז
החדש  -המוקדם מבין שני המועדים .סך ההתקשרות עם שתי החברות עד סוף אוגוסט  2016הוא
 60,000ש"ח כולל מע"ם עפ"י המפורט בנספח הפרוטוקול שהוגש לוועדה .הועדה מסווגת את
ההתקשרות כהתקשרות המשך הטעונה אישור המבקר )מכיוון שעברו  5שנים מיום חתימת
ההסכם הראשוני( וזאת עפ"י תקנה )(4)3ב() .(3מנהל מערכות מידע יכין מכתב למבקר המדינה
המנמק את הבקשה לאישורו להתקשרות ההמשך .חברי ועדת המכרזים מתבקשים להעביר
הערותיהם לטיוטת כתב המכרז שצורפה.

המשך התקשרות עם משרד רואי חשבון בן דויד לקבלת שירותי ייעוץ פיננסי באמצעות רואת
החשבון אפרת בדיחי עד סוף שנת  ;3127ועדת המכרזים מסווגת את התקשרות ההמשך עם
משרד רואה חשבון 'בן דויד' לקבלת שירותי ייעוץ פיננסי באמצעות רואת החשבון אפרת בדיחי
עד סוף שנת  2016כהתקשרות המשך הטעונה אישור המבקר על פי תקנה )(4)3ב() .(3מנהל אגף
מערכות מידע יכין מכתב הנמקה למבקר בנושא זה .ועדת המכרזים מפנה את תשומת לבו של
המנכ"ל לכך שסך ההתקשרויות המצטבר עד היום בנושא זה הוא
כ 650,000-ש"ח.
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פרוטוקול מיום 15.3.16
רכישת שירותי ייעוץ ואנליסטים מחברת שוורצקוף אינטגרציית ידע בע#מ * :(STKIועדת
המכרזים מסווגת את המשך הרכישה של שירותי ייעוץ וניתוח בתחומי התקשוב והטכנולוגיה
בישראל שירותים מ"חב'  "STKIכהתקשרות המשך הטעונה אישור המבקר על פי תקנה
)(4)3ב() (3וזאת מכוון שעברו יותר מ 5-שנים מתחילת ההתקשרות המקורית .מחיר השירותים
יהיה בהתאם לתנאי הסכם מחירים מרביים שנחתם בין מינהל הרכש הממשלתי ובין החברה כפי
שפורסמו בהוראת חשכ"ל מס' מ .16.2.4.בטרם תינתן הזמנה לספק יפרסם אגף מערכות הודעה
באתר האינטרנט על כוונת המשרד להתקשר עם חב'  STKIבצירוף חוות דעת בעניין היות
החברה "ספק יחיד" .ערך ההתקשרות הוא  19,250ש"ח בתוספת מע"ם .תקופת ההתקשרות:
מרץ  2016עד מרץ  .2017מנהל אגף מערכות מידע יכין מכתב הנמקה למבקר בנוגע לאישור
המשך ההתקשרות.

פרוטוקול מיום 3.5.16
הארכת התקשרות  -תחזוקת ממשקי מלם משכית; ועדת המכרזים מסווגת את ההתקשרות עם
חברת מלם-שכר לתחזוקת מערך הממשקים בין מערכת השכר )משכית( למערכת הSAP-
כהתקשרות המשך הטעונה אישור המבקר על פי התקנה ) (4) 3ב( ) .(3זאת מכיוון שההתקשרות
המקורית לא הייתה בהליך תחרותי .על פי הצהרת מנהל אגף מערכות מידע מר שרון סולומון
חברת מלם שכר היא הגוף הבלעדי והיחידי המסוגל לספק שירות זה לתוכנת משכית שבבעלותה
ושהיא מתפעלת אותה .ערך ההתקשרות הוא  72,000ש"ח כולל מע"ם .מנהל אגף מערכות מידע
מנהל אגף מערכות מידע יפרסם באינטרנט הודעה על כוונת המשרד להתקשר עם מלם-שכר
כספק יחיד כנדרש על פי תקנה 3א)ב( ,וכן יכין מכתב לבקשת אישור מאת מבקר המדינה.

פרוטוקול מיום 11.7.16
התקשרות עם חברת מאגרי תוכנה כספק יחיד לרכש מוצר  :PDFtronמבדיקה ובירורים שערך
אגף מערכות מידע ,לרבות שיחות עם ספקים ,עמיתים ויועצים בארץ ובחו"ל עולה כי המוצר
היחיד העונה על דרישות המשרד הוא  PDFtronמתוצרת חברת  .PDFnetהמוצר משווק במדינת
ישראל באמצעות ספק מורשה אחד בלבד -חב' "מאגרי תוכנה" .מדובר בתוכנה שמאפשרת לעבד
מסמכים סרוקים ולתייק אותם במערכת מנת"ה .חוות דעתו המקצועית של אגף מערכות מידע
היא שזהו המוצר היחיד שמספק פיתרון טכנולוגי שעומד בדרישות המשרד .הודעה מתאימה
בעניין כוונת המשרד לרכוש את המוצר מספק יחיד פורסמה באתר האינטרנט של המשרד
ב 19.6.16-ולא התקבלו שום תגובות ופניות בעקבות הפרסום .בהתאם לכך ,ועדת המכרזים
מאשרת להתקשר עם חברת מאגרי תוכנה כספק יחיד לרכש רישיונות השימוש בתוכנת
) PDFtronכולל שירות תחזוקה ועידכונים לשנה אחת( מתוצרת  .PDFnetההתקשרות מסווגת
כפטורה ממכרז על פי תקנה  .(29)3ערך ההתקשרות הוא  63,500ש"ח כולל מע"ם .תקופת
ההתקשרות היא עד  1.8.17עם אופציה להארכת שירות התחזוקה לשנתיים נוספות.

פרוטוקול מיום 9.10.16
חברת תים נטקום – רכש מערכת גיבוי לדיסק מידע ממערכות אחסון מתוצרת חברת EMC
במסגרת מכרז לאספקת מערכות אחסון מס(  ;1203122ועדת המכרזים מסווגת את הבקשה
למימוש האופציה לרכש מערכת גיבוי לדיסק מידע ממערכות אחסון מתוצרת חברת ,EMC
במסגרת מכרז לאספקת מערכות אחסון מס'  01/2011כהתקשרות הטעונה אישור של מבקר
המדינה עפ"י תקנה )(4)3ב() (3לתקנות חובת המכרזים .זאת מכיוון ששוויון המצטבר של כל
ההתקשרויות במסגרת מכרז זה כולל ההתקשרות הנוכחית עולה על  2.5מיליון ש"ח .ערך
האופציה הוא  $100,310כולל מע"ם .מר שרון סולומון ,מנהל אגף מערכות מידע ,יכין מכתב
הנמקה למבקר המדינה המפרט את הרקע והנסיבות למימוש אופציה זו .ועדת המכרזים מנחה
את מנהל אגף מערכות מידע ,מנהל אגף מערכות מידע לוודא כי מערכת זו תתאים למערכות
אחסון שהמשרד מתכנן לרכוש בעתיד במסגרת מכרז חשכ"ל החדש.
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פרוטוקול מיום 21.11.16
חברת סייבר ארק – רכש תוספת רישוי ותחזוקה לתוכנה במשרד במסגרת ספק יחיד :לפני
ועדת המכרזים הובאה בקשת האגף למערכות מידע לרכש תוספת רישיונות שימוש ושירותי
תחזוקה לתוכנה מחברת סייבר ארק שהיא ספק יחיד.
אלה רכיבי הרכש המבוקש:
עדכוני תוכנה ושירות תחזוקה במחיר שווה ערך ל 4,223-דולר כולל מע"ם;  50רישיונות נוספים
במחיר שווה ערך ל 9,360-דולר כולל מע"ם; עדכוני תוכנה ושירותי תחזוקה במחיר שווה ערך
ל 7,653-דולר כולל מע"ם.
ועדת המכרזים מסווגת את הרכש המבוקש כהתקשרות המשך עם ספק יחיד .העלויות
המצטברות של רכש מוצרי תוכנה ושירותים מחברת "סייבר ארק תוכנה" הן בסכום
של  338,717ש"ח בתוספת מע"ם .על פי תקנה ) (4) 3ב( ) (3הסמכות לאישור הרכש הנוכחי נתונה
למבקר המדינה .מנהל מערכות מידע יפנה למבקר בבקשה למתן אישורו לרכש המבוקש ויציג
בפנייתו את הנסיבות המיוחדות לבקשה ואת הנתונים הכספיים .על פי הוראות תכ"ם גם
התקשרות המשך להתקשרות עם ספק יחיד טעונה פרסום לבדיקת קיומם של ספקים ועל כן לפני
ביצוע הרכש יפורסם הדבר באתר האינטרנט של המשרד כנדרש בתקנה 3א.

פרוטוקול מיום 11.12.16
המשך התקשרות עם משרד רואי חשבון ע /בן -דוד ושות( לקבלת שירות ייעוץ פיננסי באמצעות
רו#ח אפרת בדיחי; ההתקשרות החלה בדצמבר  2013לאחר בירור מחירים ,והוארכה מדי שנה.
ועדת המכרזים ממליצה לאשר הארכת התקשרות עם משרד רואי חשבון ע.בן-דוד ושות' לקבלת
שירות ייעוץ פיננסי באמצעות גב' בדיחי לצורך מתן שירותי ייעוץ בנושא הטמעת מודולים
פיננסיים .נמסר על ידי חשב המשרד כי עבודתה של גב' בדיחי הביאה ומביאה תועלת רבה מאוד
ליחידת החשבות בסיועה לתקינות הליכי העבודה של החשבות עם מערכת הס.א.פ .ניסיונה הרב
בפרויקטים דומים תורם לקבלת החלטות מיטבית בכל הקשור ליישום פעילות המערכת והיא
משכילה לקדם את הפעלתה התקינה .גב' בדיחי מסייעת בפתרון תקלות ומתן מענה לסוגיות
מורכבות העולות בהליכי העבודה ב .ERP-לגב' בדיחי ניסיון עשיר בתחום ומסייעת רבות
למיישמים של חברת מלם .היקף ההתקשרות המוערך הוא  400שעות בסכום של  74,880ש"ח
כולל מע"ם .תקופת ההתקשרות היא עד  .31.12.17עפ"י תקנה )(4)3ב() (3ההתקשרות מותנית
באישור מבקר המדינה .מנהל אגף מערכות מידע יכין מכתב הנמקה בהתאם ,והבקשה תועבר
למבקר המדינה לצורך מתן אישור.
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החלטות נוספות של ועדת המכרזים
חברת כנפי משק טור בע#מ  -פעילות והלנה של כל משתתפי המחוזיאדה במסגרת הליגה
למקומות עבודה :על פי הצהרתו של הסמנכ"ל למנהל במשרד ,חברת כנפי משק טור בע"מ היא
החברה היחידה המארגנת את כלל הפעילות והלינה של משתתפי המחוזיאדה במסגרת הליגה
למקומות עבודה .לנוכח הצהרה זו ,וועדת המכרזים מאשרת התקשרות עם חברת כנפי משק
טור בע"מ ,כהתקשרות עם ספק יחיד הפטורה ממכרז לפי תקנה  ,(29)3וזאת לצורך ארגון
הפעילות והלינה של עובדי המשרד המשתתפים במחוזיאדה במסגרת הליגה למקומות עבודה.
ערך ההתקשרות עבור עובדי המשרד המשתתפים במחוזיאדה ,בכל אחת מלשכות המשרד:
בירושלים 39,906 :ש"ח ,בתל-אביב 19,572 :ש"ח .תקופת ההתקשרות.1.1.16-31.12.16 :
המשך התקשרות עם מסעדת קייטרינג שפירה ומסעדת אגוז להסעדת העובדים בלשכת חיפה:
ועדת המכרזים מסווגת את הארכת ההתקשרות עם מסעדת קייטרינג שפיר ומסעדת אגוז
כהתקשרות המשך שנדרש לגביה אישור המבקר לפי תקנה )(4)3ב() .(3הארכת התקשרות זו
נועדה לתקופת הביניים עד לתחילת ההתקשרות החדשה לפי מכרז פומבי בעניין הסעדה .תקופת
ההתקשרות הינה 1.6.16-14.7.16 :סכום ההתקשרות :עד לסכום של  15,000ש"ח.
סטודיו שי חיון  -עיצוב הדוח בנושא הסדרי הפנסיה :וועדת המכרזים מאשרת הזמנת עבודת
עיצוב מסטודיו שי חיון לעיצוב הדוח בנושא הסדרי פנסיה ,וזאת כהתקשרות המשך לפי תקנה
)(4)3ב() .(1מדובר בהתקשרות המשך להתקשרות לעיצוב דוח אחר ,וללא עלות נוספת .התקשרות
ההמשך הינה הכרחית לצורך עמידה בלוח הזמנים הדחוק לפרסום הדוח .סכום התקשרות:
 31,590ש"ח.

חברת גמטרוניק – בקשה לאישור רכש בהליך פטור מבירור מחירים למערך אל -פסק
בתל -אביב :ועדת המכרזים בשבתה כוועדת הפטור המשרדית הפנתה את הבקשה לוועדת הפטור
אשר אישרה על פי תקנה  (2)3להתקשר באופן דחוף ,כדי למנוע נזק מיותר ,בהליך פטור מבירור
מחירים עם חברת גמטרוניק ,שהינה הספק היחיד המורשה לשירותי תחזוקה למערך המחשוב
לצורך השמשת מערכת האל-פסק ,וזאת על פי הנימוקים המפורטים במכתבו של מנהל אגף
מערכות מידע לוועדה מ .18.9.16-סכום הרכישה הינו 14,976 :ש"ח כולל מע"ם.

