החשב הכללי  -ועדת הפטור
מספר פרוטוקול 1622

פרטים כלליים
התקבל בוועדת הפטור
13.04.2022

המשרד הפונה
משרד הכלכלה והתעשייה

תאריך דיון
12.06.2022

פרטי ההתקשרות המבוקשת
נושא ההתקשרות

תקנת חוק

מטרת הפניה

שירותי ייעוץ בתחום מערכות מידע אישור הארכה והרחבת התקשרות )(4)3ב()(3
תפקיד
סגן בכיר לחשב הכללי
יועץ משפטי
מנהל מינהל הרכש הממשלתי

חברי ועדה נוכחים
עמוס שקדי
אריאל פרץ
גל אמיר

מועד החלטת ועדת
מכרזים הפונה
8000726107
11.04.2022
מספר פנייה

תפקיד בוועדה
יו"ר ועדה
יועץ/ת משפטי/ת
חבר/ת וועדה

החלטת ועדת הפטור
הוועדה ממליצה על אישור ההתקשרות לפי תקנה )(4)3ב() (3לתקנות חובת המכרזים
ההחלטה מותנית באישור החשב הכללי

לתקופה שמיום  01.07.2022ועד ליום  28.02.2023או עד לסיום ההליך המכרזי ,המוקדם מבניהם.
ההחלטה מותנית באישור של :החשב הכללי
תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת
הערות:
ספקים
שם ספק
ארנסט יאנג )ישראל( בע"מ
פרטי תקופה
תאריך תחילה
מבוקש

תאריך תחילה
מאושר

תאריך סיום
מבוקש

01.07.2022

01.07.2022

28.02.2023

ח.פ.
510550007

סטטוס ספק

סוג ספק

תאריך סיום
מאושר

אומדן

סכום מאושר

מטבע

28.02.2023

962,175

962,175

שקלים ישראליים
חדשים

דיון ונימוקים
 .1משרד הכלכלה והתעשייה )להלן -המשרד( מבקש התקשרות המשך עם חברת ארנסט יאנג )ישראל( )להלן  -הספק( ,לצורך
שירותי יעוץ בתחום מערכות מידע.
 .2ביום  12.12.2016זכה הספק במכרז  32/16ונחתם עמו הסכם התקשרות לשירותי יעוץ בתחום מערכות מידע לתקופה שמיום
 25.12.2016ועד ליום  24.12.2017בהיקף של עד  9,000שעות ועד ) ₪ 2,538,888כולל מע"מ( עם אופציות להארכת
ההתקשרות במספר מוגבל של תקופות.
 .3ביום  24.12.2021מימש המשרד את כל האופציות במסגרת הסכם ההתקשרות.
עמוד  1מתוך 3

 .4ביום  02.10.2017אישרה ועדת הפטור המשרדית הרחבת התקשרות עם הספק בהיקף של  3,000שעות ועד  ₪ 846,296כולל
מע"מ לתקופה שמיום  26.10.2017ועד ליום .24.12.2017
 .5ביום  21.06.2021אישרה ועדת המכרזים התקשרות המשך עם הספק מיום  25.12.2021ועד ליום  ,24.03.2022ללא עלות
נוספת ,במסגרת יתרת התקציב ,מכוח תקנה )(4)3ב() (1לתקנות חובת המכרזים.
 .6ביום  15.02.2022אישרה ועדת המכרזים הארכת התקשרות עם הספק עד ליום  ,30.06.2022בהיקף של  ₪ 148,486כולל
מע"מ ,מכוח תקנה )(4)3ב())(1ב( לתח"ם.
 .7הספק מנהל את מערכות המידע )להלן – המערכות( התפעוליות של הסוכנות לעסקים קטנים ,על כל המשתמע מכך :ניהול
ובקרה מול חברת התחזוקה )מלם מערכות( ,אפיון וליווי תהליכי פיתוח ושינויים ,בדיקות קבלה ,תמיכת וניהול משתמשים ,תמיכה
ובקרה לניהול תקלות מערכת ,ניתוח נתונים והפקת תובנות עסקיות ועוד.
 .8בין היתר ,משמשות המערכות את מערך המעוף ,אשר סניפיו פרוסים ברחבי הארץ ומספקים שירותי ייעוץ ,ליווי ,הדרכה ועוד
עבור העסקים הקטנים והבינוניים .בנוסף ,עוסק הספק בהטמעת תשתית מחשובית לתמיכה בתכניות הקורונה )אפיון הטמעת
שינויים ,ליווי תהליכי הפיתוח ,בדיקות קבלה לשינויים שיבוצעו ,ניתוח נתונים וכו'( ,תכניות אשר חלקן עדיין פעילות.
 .9המשרד נערך להתקשר עם ספק חדש למתן השירותים ,באמצעות שימוש במכרז מרכזי לאספקת שירותי דיגיטל וטכנולוגיות
בתפוקות ).(09-2019
 .10לאחר בחינת הנושא מול מינהל הרכש נמסר כי המכרז המרכזי אינו מתאים לצרכי המשרד ולכן יש צורך לצאת במכרז נפרד
אשר ייתן פתרון קבוע ויכיל את כל השירותים הנדרשים.
 .11מאחר והמשרד לא יספיק להיערך לפרסום מכרז והכרזה על זוכה עד ליום  ,30.6.2022פונה המשרד בבקשה להארכת
התקשרות עם הספק ,עד לסיום הליכי המכרז ובחירת ספק חדש.
 .12ישנה חשיבות רבה להארכת ההתקשרות עם הספק עד להתקשרות עם ספק חדש כאמור ,וזאת כדי לא לפגוע בשירות הניתן
לעסקים הקטנים והבינוניים באמצעות המערכות .מערכות המידע משרתות את הנהלת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ,את
מערך השטח שלה המונה מעל  300עובדים ,כ 2000-ספקים )יועצים ומרצים( ,את חברת הבקרה ,ואת ציבור העסקים הקטנים.
אין גורם אחר שיכול לתפעל את המערכות לבד מהספק.
 .13להלן לוחות הזמנים המוערכים לפרסום המכרז החדש:
 .13.1פרסום המכרז – 01.09.2022
 .13.2המועד האחרון להגשת הצעות – 01.11.2022
 .13.3בדיקת הצעות ובחירת זוכים במכרז – 31.01.2023
 .13.4חתימה על הסכם התקשרות עם הספק החדש – 28.02.2023
 .14התקשרות ההמשך בתנאים מטיבים להתקשרות המקורית.
 .15מר אורי הדר ,רפרנט משרדים כלכליים ממליץ לאשר את התקשרות ההמשך.

החלטת החשב הכללי
מאשר את ההתקשרות לפי תקנה )(4)3ב() (3לתקנות חובת המכרזים
אושר ע"י חברי ועדת הפטור בפרוטוקול מספר

על המשרד לבחור זוכה במכרז החדש עד ליום .15.12.22

תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת )(1
הערות:
ספקים
שם ספק
ארנסט יאנג )ישראל( בע"מ
פרטי תקופה
תאריך תחילה
מבוקש

תאריך תחילה
מאושר

תאריך סיום
מבוקש

01.07.2022

01.07.2022

28.02.2023

ח.פ.
510550007

סטטוס ספק

סוג ספק

תאריך סיום
מאושר

אומדן

סכום מאושר

מטבע

15.12.2022

962,175

641,450

שקלים ישראליים
חדשים
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מאשרים
פרטי אישור
אישור

שם פרטי ושם משפחה
יהלי רוטנברג

תפקיד
החשב בכללי באוצר

אישור החשב הכללי:
אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר  3000005242לעיל,
לפי תקנה )(4)3ב() (3לתקנות חובת המכרזים.
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תפקיד בוועדה
גורם מאשר נוסף

הערות

