החשב הכללי  -ועדת הפטור
מספר פרוטוקול 1846

פרטים כלליים
התקבל בוועדת הפטור
16.05.2022

המשרד הפונה
המשרד לבטחון פנים

תאריך השלמות
24.05.2022

תאריך דיון
19.06.2022

פרטי ההתקשרות המבוקשת
נושא ההתקשרות

מטרת הפניה

תקנת חוק

תחזוקת שירותי המחשוב

הארכת התקשרות
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חברי ועדה נוכחים
עמוס שקדי
אריאל פרץ
גל אמיר

תפקיד
סגן בכיר לחשב הכללי
יועץ משפטי
מנהל מינהל הרכש הממשלתי

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

מועד החלטת ועדת
מספר פנייה
מכרזים הפונה
8000735916
15.05.2022

החלטת הוועדה
הוועדה ממליצה על  :אישור ההתקשרות לפי תקנה )(4)3ב() (3לתקנות חובת המכרזים

לתקופה שמיום  19.06.2022ועד ליום  30.11.2022או עד לסיום ההליך המכרזי ,המוקדם מבניהם.
תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת
הערות:
ספקים
שם ספק
מלם מערכות בע"מ
פרטי תקופה
תאריך תחילה
מבוקש

תאריך תחילה
מאושר

תאריך סיום
מבוקש

01.06.2022

19.06.2022

28.02.2023

ח.פ.
520044041

סטטוס ספק

סוג ספק

תאריך סיום
מאושר

אומדן

סכום מאושר

מטבע

30.11.2022

5,958,909

3,183,178

שקלים ישראליים
חדשים

ההחלטה מותנית באישור של :החשב הכללי

דיון ונימוקים
 .1המשרד לביטחון פנים )להלן –המשרד( מבקש התקשרות המשך עם חברת "מלם מערכות בע"מ" )להלן – הספק( לטובת
תחזוקת שירותי המחשוב במשרד.
 .2המשרד חתם עם הספק על חוזה למיקור חוץ של שירותי המחשוב במשרד ,לאחר זכייתו של הספק במכרז פומבי בנושא.
המכרז נחתם ביום  01.04.2010ותוקפו היה ל 5 -שנים עם אופציה להארכה של  5שנים נוספות.
 .3עם גידול הפעילות של המשרד  :קליטת מערך הכבאות במשרד ,קליטת אגף לרישוי כלי ירייה ,הרשות להגנת עדים ,אגף
חירום והמר"מ ,מנהלת אכיפת דיני מקרקעין בדרום ועוד ,חוזה מיקור החוץ עם החברה הורחב והותאם להקיפי הפעילות
החדשים .פעילויות אלו של המשרד הנמצאות בהתרחבות מתמדת ,ובכל מקרה נדרשת המשכיות התמיכה הטכנית.
 .4מעת לעת ועדת הפטור אישרה הארכת התקשרות כאשר הארכה האחרונה ניתנה ביום  12.09.2021לתקופה שמיום
 12.09.2022ועד ליום  31.05.2022בהיקף של  .₪ 5,934,340או עד לסיום ההליך המכרזי בהתאם ללו"ז המכרזי שהציג המשרד.
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 .5לדברי המשרד אי העמידה בלו"ז המכרזי כפי שהוצג לוועדת הפטור נבע משינויים ארגוניים אשר הסטו את הקשב כמו הקמת
הממשלה אשר החליטה על מעבר של הרשות לביטחון קהילתי למשרד לחיזוק וקידום קהילתי .הפעילות דרשה עבודת מטה
מרובה הכוללת תשומות רבות בלוחות זמנים קצרים.
 .6השינויים הארגוניים דרשו תשומות רבות אשר הצריכו שינויים במסמכי המכרז ובתכולתו.
 .7המכרז החדש פורסם במאי  2022להלן הלו"ז להמשך ההליך המכרזי:
 .7.1יוני  – 2022מענה לשאלות הבהרה.
 .7.2יולי  – 2022מועד אחרון להגשת מועמדות
 .7.3אוגוסט  -2022בחירת זוכה במכרז
 .7.4דצמבר  2022חתימה על חוזה עם הספק
 .7.5פברואר  2023סיום תקופת המעבר
 .8התקשרות ההמשך בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
 .9גב' מוריה זיסוביץ' מנהלת חטיבת תכנון ואסטרטגיה ברשות התקשוב בחוות דעתה מיום  24.05.2022ממליצה לאשר את
התקשרות.
 .10לאור אי עמידה בלו"ז הליך המכרז בבקשות הקודמות להארכת התקשרות מר בר פומפס ,רפרנט משרדים ביטחוניים ממליץ
לאשר את התקשרות ההמשך עד ליום  30.11.2022כאשר על המשרד לדווח על ההתקדמות בהליך המכרזי לרפרנטורה מדי
חודש.

מאשרים
פרטי אישור

שם פרטי ושם משפחה

אישור

גל אמיר

אישור
אישור
אישור

אריאל פרץ
עמוס שקדי
יהלי רוטנברג

תפקיד
מנהל מינהל הרכש
הממשלתי
יועץ משפטי
סגן בכיר לחשב הכללי
החשב בכללי באוצר

אישור החשב הכללי:
אני מחליט על אישור ההתקשרות כמפורט בהחלטה מספר  3000005276לעיל,
לפי תקנה )(4)3ב() (3לתקנות חובת המכרזים.
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תפקיד בוועדה
חבר/ת וועדה
יועץ/ת משפטי/ת
יו"ר ועדה
גורם מאשר נוסף

הערות

