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יחידה מגישה

הנציבות לשיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות

שם הפונה

אפרת מצליח

תפקיד הפונה

רכז אמרכלות

שם ועדת מכרזים

המכרזים לענייני רכישות

תאריך

24/05/2021

מס' בקשה

20554

חברי ועדה נוכחים-

שם פרטי ושם משפחה

תפקיד בוועדה

סמי גריידי
פנחס פרנקל
נמרוד ארצי
אברהם שלם
כנאן גאנם

מ"מ יו"ר
חבר
חבר
חבר
מרכז

פרטי ההתקשרות המבוקשת-

נושא ההתקשרות

הצבת תקנים ישראליים בתחום הנגישות באתר
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגלבות.

סוג הבקשה

המשך התקשרות

תאור תהליך הבחירה

מצ"ב טופס ספק יחיד שנשלח במקביל לנמרוד וממתין
לאישורו .נבקש התקשרות עם מימוש אופציה
לשנתיים

רשם

גאנם כנאן
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רקע:
בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פרק ובו דרישות להנגשת המרחב הציבורי לאנשים עם מוגבלות.
בחוק זה בסעיף  19מו' -פרסום מידע לציבור ,יש קביעה כי הנציבות תפרסם מידע לציבור על החובות והזכויות
לפי פרק זה.
את הפרק מלוות תקנות רבות המפנות לאופן הביצוע המפורט בתקנים הישראליים .
כחלק מפעילותנו להטמעת דרישות הנגישות ,והפיכתן למציאות בפועל על בסיס התקנים והתקנות יש צורך
לפרסם באתר את התקנים .התקנות שלנו מפנות את הביצוע לתקנים אילו ולכן אנו רואים בהם השלמה
לחקיקה שלנו.
זהו כלי עבודה לעובדי הנציבות ,למורשי נגישות ,לסטודנטים ,למשרדי ממשלה ,לחייבים ולמתכננים ובכלל.
יש תקנות בהם מצוין כי עותק מהתקנים יהיה במשרד הנציב לשימוש הציבור ,או הפניה מאתר הנציבות לאתר
מכון התקנים מבדיקות שערכנו לא תמיד ניתן לצפות באתר המכון בכל החומר הנדרש ,ויש חדשות לפרקים
תקלות רבות ולמשל מאתר משרד המשפטים אין יכולת לצפות בהם.
בחוק התקנים פרק ג' :עיבוד והכרזה על תקן רשמי מצוין בסעיף (6א) המכון ,והוא בלבד ,רשאי לקבוע מיפרט
או כללים טכניים של תהליך עבודה ,לרבות הגדרות טכניות כתקן ישראלי (להלן-תקן) .המכון יפרסם כל תקן
בדרך הנראית לו.
בעידן העבודה הממוחשב-דיגיטלי היום נוכח הצורך בשימוש בידע זה להנגשה ,הדרך להנגישו לציבור היא
לרוכשו ולפרסמו באתר הנציבות.
בתקנות הנגישות מצוין כי בהעדר גישה לתקנים  -לא יהיה תוקף לתקנות לפיכך חובתנו לדאוג שהמידע יהיה
זמין.
מדובר בספק יחיד היכול לתת את השירות ,ההתקשרות עמו המשכית מזה למעלה מעשור.
בפרוטוקול רכישות  79/19אישרה הועדה את ההתקשרות עם מכון התקנים לצורך רכישת מנוי להצבת תקנים
ישראליים בתחום הנגישות באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות זאת בהתאם לתקנה )29(3
לתח"מ ,בהיקף של עד  + ₪ 50,858מע"מ והחל מיום  24/02/2019ועד ליום .31/01/2020
בפרוטוקול רכישות  144/20אישרה הועדה את ההתקשרות עם מכון התקנים לצורך רכישת מנוי להצבת תקנים
ישראליים בתחום הנגישות באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות זאת בהתאם לתקנה )29(3
לתח"מ ,בהיקף של עד  + ₪ 50,858מע"מ והחל מיום  01/06/2020ועד ליום .31/05/2021
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מבוקש:
אישור הועדה לביצוע פרסום מקדים על כוונת המשרד עם מכון התקנים הישראלי לצורך רכישת מנוי ממכון
התקנים.
פריט
 1תקנים

כמות

עלות לפריט ללא מע"מ

שם הספק

מס' ספק

תחילת התקשרות

סיום התקשרות

החלטה

1

₪ 50858.00

מכון התקנים

500500137

01/06/2021

31/05/2022

אושרה

סה"כ ההתקשרות( :כמות * עלות *מס' החודשים) עד  50858.00ש"ח ללא מע"מ
החלטה:
לאור האמור לעיל ולאור חוות הדעת של הגורם המקצועי למשרד עינב בר-נס ,מפקח ארצי על נגישות מבנים,
כי אי פרסום התקנים באתר הנציבות ובצורה האמורה תערים קשיים בפני אנשים עם מוגבלות וגורמים
מקצועיים הפועלים בתחום אשר חייבים בהנגשה ובכלל ,ותיצור פגיעה משמעותית בקידום ההנגשה של
המרחב הציבורי על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במדינת ישראל וביכולת הציבור לעמוד על
זכויותיו וחובותיו  .והעובדה כי לא ניתן לקבל את השירות מספק אחר בשל זכויות הקניין של המכון בתקניו,
הוועדה מאשרת את ביצוע פרסום הכוונה להתקשר עם מכון התקנים הישראלי ,בהתאם לתקנה
3א(א)(()1ב)( )1לתח"מ.
כמו כן ,בכפוף לקבלת אישור על העדר השגות לאחר פרסום הכוונה להתקשר עם החברה כספק יחיד ,מאשרת
הוועדה את התקשרות עם מכון התקנים הישראלי ,לצורך רכישת מנוי להצבת תקנים ישראליים בתחום
הנגישות באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .ומסווגת את ההתקשרות בהתאם להוראות תקנה
 )29(3לתח"מ.
תוקף ההתקשרות הצפוי :החל מיום  07/06/2021ועד ליום  31/05/2022כאשר למשרד תישמר האופציה
להמשיך את ההתקשרות לשנה נוספת ובאותם התנאים.
היקף ההתקשרות הצפוי :עד  ₪ 50,858לא כולל מע"מ בהתאם להצעת המחיר המצ"ב והמקובלת על כל חברי
הוועדה.
במידה ויתקבלו השגות להתקשרות יש להגיש בקשה חדשה לוועדה לאחר קבלת חוות דעתו של הגורם
המקצועי להתקשרות ,עינב בר-נס ,בעניין ההשגה.

אופן רכישה /סיווג התקשרות מקורי.23 :פטור ממכרז
סיבת הפטור מקורי.01 :ספק יחיד -תקנה )29(3
גורם מבצע :אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה  -רכש
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צורת ההתקשרות :הזמנה
ביטוח :לא
ערבות :לא
התקשרות רגישה :לא
תקנה תקציבית:
שריון תקציבי:
מס' נעמ"ה:
חתימות:
תפקיד בוועדה

שם

תאריך

מ"מ יו"ר

סמי גריידי

24/05/2021

חבר

פנחס פרנקל

24/05/2021

חבר

נמרוד ארצי

24/05/2021

חבר

אברהם שלם

24/05/2021
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חתימה

