החשב הכללי  -ועדת הפטור
מספר פרוטוקול 1918

פרטים כלליים
התקבל בוועדת הפטור
29.06.2022

המשרד הפונה
משרד המשפטים

תאריך השלמות
25.08.2022

תאריך דיון
11.09.2022

פרטי ההתקשרות המבוקשת
נושא ההתקשרות

תקנת חוק

מטרת הפניה

שירותי ענן  MICROSOFT AZUREהתקשרות שלא דרך המרכז מרכזי 14ב)א(
חברי ועדה נוכחים
ישי בן אלי
רוני מר
אורי שאשא

תפקיד
סגן בכיר לחשב הכללי
יועץ משפטי
סגן בכיר לחשב הכללי

מועד החלטת ועדת
מספר פנייה
מכרזים הפונה
8000755117
11.05.2022

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

החלטת הוועדה
הוועדה מחליטה על  :אישור ההתקשרות לפי תקנה 14ב)א( לתקנות חובת המכרזים

עבור החרגה מהמכרז המרכזי.
תקופת התקשרות התקשרות המשך נוספת
הערות:
פרטי תקופה
תאריך תחילה
מבוקש
01.07.2022

תאריך תחילה
מאושר
11.09.2022

תאריך סיום
מבוקש
30.06.2023

תאריך סיום
מאושר
30.06.2023

אומדן

סכום מאושר

מטבע

52,088

52,088

דולר אמריקאי

דיון ונימוקים
 .1משרד המשפטים )להלן – המשרד( מבקש לרכוש שירותי  Microsoft Azureשלא באמצעות המכרז המרכזי 01-2020
לאספקת שירותי ענן על גבי פלטפורמה ציבורית עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך )להלן  -המכרז המרכזי(.
 .2בחוות דעתו של מינהל הרכש צויין כי המכרז המרכזי נערך כחלק מפרויקט נימבוס ,פרויקט רב-שנתי שנועד לתת התייחסות
מקיפה לאספקת שירותי ענן לממשלת ישראל ,להתוויית המדיניות והאסטרטגיה המרכזית ,למתן שירותי הגירה לענן ומודרניזציה
של פעילויות ואפליקציות ומתן גישה למגוון שירותים נוספים שנועדו לתת למשרדים ערך מוסף בעת צריכת שירותי ענן.
 .3ההתקשרות עם הספקים הזוכים במכרז המרכזי (Amazon Web Services (AWS ,ו ,Google (GCP)-החלה בחודש מאי 2021
והודעת המכרז פורסמה בחודש נובמבר  .2021בנוסף לכך ,מינהל הרכש מקדם כיום מכרז מרכזי חדש להוספת שירותים לשוק
הדיגיטלי הממשלתי בענן ,אשר במסגרתו יונגשו שירותי צד ג' הזמינים ב Marketplace-הפומבי שמפעילות אמזון וגוגל בענן
למשרדי הממשלה )להלן" :רובד  5של פרויקט נימבוס"(.
 .4במשרד מופעלים כיום חלק מהשירותים על גבי הענן של חב'  .Microsoftפעילויות אלו עושות שימוש בכלים מסוימים אשר
לצורך הגירתם והמשך הפעלתם בפלטפורמות הענן של הזוכים במכרז המרכזי ,יש צורך בשימוש בשירותי צד ג' ,אשר ,כאמור,
טרם נערכה התקשרות מרכזית עבורם.
 .5משרד המשפטים בחן וזיהה יחד עם מינהל הרכש את השירותים אשר נדרש בעת הזו להמשיך ולהפעילם על גבי ,Azure
ובהתאם לכך מבקש כעת אישור לרכש שירותי ענן בהיקף כספי חודשי ממוצע של  $ 3,200לחודש בתוספת  10%תקורת
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התקשוב הממשלתי ותוספת של  5%מההיקף הכספי המבוקש ) (2,040$כרזרבה תפעולית להבטחת רציפות תפקודית ,ובסה"כ
היקף כספי של ) 44,520$לא כולל מע"מ(.
 .6לאור האמור ,למינהל הרכש הממשלתי אין מניעה מלאשר החרגה מהמכרז המרכזי למשרד בכפוף להתניות הבאות:
 .6.1ההתקשרות תהיה לתקופה מירבית של  12חודשים.
 .6.2בכל עת בה יהיו זמינים שירותי צד ג' רלוונטיים במסגרת רובד  5של פרויקט נימבוס ,משרד המשפטים יפעל ויהגר את
פעילויותיו ,בתיאום עם מינהל הרכש ,לפלטפורמות הספקים הזוכים במכרז המרכזי.
 .6.3בטרם תחלוף התקופה המצוינת בסעיף  6.1לעיל ,המשרד יציג למינהל הרכש את סטאטוס פעילויותיו שנפרסו על גבי
הפלטפורמות של הספקים הזוכים בפרויקט נימבוס ואת הפעילויות שפרוסות על גבי פלטפורמות ענן אחרות.

מאשרים
פרטי אישור
אישור
אישור
אישור

שם פרטי ושם משפחה
רוני מר
ישי בן אלי
אורי שאשא

תפקיד
יועץ משפטי
סגן בכיר לחשב הכללי
סגן בכיר לחשב הכללי
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תפקיד בוועדה
יועץ/ת משפטי/ת
יו"ר ועדה
חבר/ת וועדה

הערות

