פרסום לפי תקנה 1ג לתקנות חובת המכרזים
החברה

ההיקף הכספי

מועד דיון
בועדת
מכרזים
21.7.2016

קומסיין בע"מ

היקף ההתקשרות הינו על פי
תעריפים הקבועים בחוזה
ובהתאם לצורך.

3.8.2016

ענבל חברה
לביטוח בע"מ
כמנהלת סוכנות
הנסיעות
הממשלתית

היקף ההתקשרות יהיה
בהתאם לצורכי הנסיעות לחו"ל
של עובדי הרשות.

15.9.2016

מלון הילטון
אילת

כ( ₪ 750,000-באילת אין
מע"מ).

15.9.2016

טלדור מערכות
מחשבים ()1986
בע"מ

כ + ₪ 861,750-מע"מ עבור
תוספות ושדרוגים למערכת
מגנא.

20.11.2016

הראל חברה
לביטוח בע"מ

כ( ₪ 794,000-אין מע"מ).

20.11.2016

חברת נס א .ט.
בע"מ

הארכת ההסכם הקיים לתפעול
ותחזוקת מערכת תפעולית
ומערכת אגאתה

20.11.2016

גפן ייעוץ ניהולי
בע"מ

כ  ₪ 50,000 -כולל מע"מ.

20.11.2016

מיליון כסאות
בע"מ

עד  ,₪ 50,000כולל מע"מ

20.11.2016

Bloomberg
Finance L.P
(בלומברג)
החברה למפעלי
כלכלה ותרבות
לעובדי מדינה -
מועדון טוב
התקשרות עם
שני שמאים

כ ₪ 283,000-בתוספת מע"מ
לתקופה של שנתיים

8.12.2016

חברת אלבר ציי
רכב בע"מ

8.12.2016

חברת יעקב
מליח "חי"
בע"מ

8.12.2016

8.12.2016

היקף ההתקשרות הוא כ-
 ₪ 75,000בשנה (אין מע"מ)
היקף ההתקשרות הינו על פי
תעריפים הקבועים בחוזה
ובהתאם לצורך.
כ ₪ 1,250,000 -לשנה כולל
מע"מ
 .1לצורך עבודות השיפוץ
היקף ההתקשרות הינו עד 1
מלש"ח (כולל מע"מ) לכל
תקופת ההארכה ( 3שנים)
בכפוף לצורך.

סיבת ההתקשרות
הארכת ההתקשרות עם החברה בשנתיים
נוספות (עד לחודש ספטמבר )2018לצורך
אספקת תעודות אלקטרוניות מאושרות,
טוקנים ודרייברים המותאמים למערכות
הרשות מטעמי אחידות חסכון ויעילות לפי
תקנה ()4(3ב)( )2לתקנות חובת המכרזים.
התקשרות עם החברה לצורך אספקת שירותי
נסיעות לחו"ל לפי תקנה  )5(3לתקנות חובת
מכרזים.
תקופת ההתקשרות תהיה עד חודש ספטמבר
( 2021בהתאם לתקופת ההתקשרות של
משרד האוצר עם החברה).
התקשרות בפטור ממכרז ,לאחר קיום הליך
תחרותי ,עם בית מלון לצורך נופש עובדי
הרשות בשנת .2017
הרחבת התקשרות מטעמי אחידות ,חיסכון
ויעילות.
לפי תקנה ()4(3ב)( )3לתקנות חובת
המכרזים.
התקשרות לביטוח רכבי עובדי הרשות לשנת
.2017
התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה )2(4
לתקנות חובת המכרזים לאחר ביצוע הליך
תחרותי בין חברות הביטוח שהגישו הצעות
למכרז של משרד האוצר.
הארכת התקשרות מטעמי אחידות ,חיסכון
ויעילות.
לפי תקנה ()4(3ב)( )3לתקנות חובת המכרזים,
עד להתקשרות עם הזוכה במכרז שפורסם.
הארכת התקשרות מטעמי חיסכון ויעילות.
למתן שירותי פיתוח כישורי ניהול וליווי
מנהלים לפי בהתאם לתקנה ()4(3ב)()1
לתקנות חובת המכרזים.
הגדלת התקשרות עם הספק לצורך רכישת
כסאות בהתאם לתקנה ()4(3ב)( )1לתקנות
חובת המכרזים.
הארכת תקופת ההתקשרות עם חברת
בלומברג ,בהתאם לתקנה ()4(3ב)( )3לתקנות
חובת המכרזים.
המשך התקשרות לצורך מתן אפשרות
לעובדי הרשות ליהנות מההטבות להם
זכאים עובדי המדינה ,לשנת  ,2017בהתאם
לתקנה  )11(3לתקנות חובת המכרזים.
הארכת התקשרות לצורך אספקת שירותי
שמאות מקרקעין בהתאם להוראת תקנה
()4(3ב)( )2לתקנות חובת המכרזים.
הארכת התקשרות לשנה נוספת לאספקת
שירותי ליסינג תפעולי בהתאם לתקנה
()4(3ב)( )2לתקנות חובת המכרזים.
 .1הארכת התקשרות לביצוע עבודות שיפוץ
ואחזקה לשלוש שנים נוספות בהתאם
לתקנה ()4(3ב)( )2לתקנות חובת
המכרזים.
 .2הארכת התקשרות למתן שירותי אחזקה
ואחריות לחדר המחשוב בירושלים ב15 -
חודשים (עד סוף מאי  )2018בהתאם
1

מועד דיון
בועדת
מכרזים

החברה

22.1.2017

חוף הדקל

22.1.2017

כספית הפקות

22.1.2017

סיסטמטיקס
בע"מ

9.2.2017

טלדור מערכות
מחשבים ()1986
בע"מ

2.3.2017

מכון קינן שפי
בע"מ

26.3.2017

רו"ח עופר
אלקלעי
קלע סוכנות
לביטוח בע"מ

6.4.2017

חניון לב ת"א
בע"מ
חברת מיה
מחשבים בע"מ

ההיקף הכספי

סיבת ההתקשרות
להוראת תקנה()4(3-ב)( )3לתקנות חובת
המכרזים.

28.3.2017

23.4.2017
7.5.2017

עומר דקל,
חברת עורכי דין

22.5.2017

חברת בינת
יישום מערכות
בע"מ

25.5.2017

משרד עו"ד
שיבלת

4.6.2017

חברת טלדור
מערכות
מחשבים ()1986
בע"מ
ה.ב איכות
ויזמות בע"מ

2/7/2017

אורקל ישראל
בע"מ

6.6.2017

 .2לצורך שירותי התחזוקה:
כ 350 -אש"ח לשנה (כולל
מע"מ).
התקשרות לצורך קיום יום ההפנינג לעובדים
כ ₪ 170,000-כולל מע"מ
ובני משפחותיהם במסגרת נופש הרשות,
בפטור ממכרז פומבי בהתאם להוראת תקנה
 )11(3לתקנות חובת המכרזים.
קיום הופעת אמן במסגרת נופש הרשות
כ ₪ 55,000-כולל מע"מ
בהתאם להוראת תקנה  )11(3לתקנות חובת
המכרזים.
רכישת מודול קישוריות למסדי נתונים
כ + ₪ 10,750-מע"מ לשנה
בהתאם להוראת תקנה ()4(3ב)( )1לתקנות
חובת המכרזים ,תשנ"ג.1993-
תפעול ותחזוקה של מערכת ההצבעות
כ ₪ 380,000-כולל מע"מ
המשולבת כחלק מפרוייקט מגנא ,ואתר
תדמיתי של הרשות ,והארכת פעילות מוקד
התמיכה של מערכת ההצבעות בהתאם
להוראת תקנה ()4(3ב)( )3לתקנות חובת
המכרזים.
מתן שירותי מיון ואבחון מועמדים לעבודה
עד  ,₪ 50,000כולל מע"מ
בהתאם לתקנה ()4(3ב)( )1לתקנות חובת
המכרזים
מתן חוות דעת מומחה בהתאם לתקנה
עד  ₪ 130,000לא כולל מע"מ
(5א)( )2לתקנות חובת המכרזים
הרחבת ההתקשרות לפי תקנה ()4(3ב)()3
כ ₪ 180,000 -לשנה כולל מע"מ
לתקנות חובת המכרזים עד לקביעת זוכה
(ההיקף הכספי יהיה יחסי
המכרז שיפורסם.
בהתאם לתקופת ההתקשרות
בפועל)
המשך שכירת המחסנים בתל אביב בהתאם
כ ₪ 87,352-לא כולל מע"מ
לתקנה 14(3א) לתקנות חובת המכרזים.
לשנה
התקשרות לצורך רכישת רישיונות לתוכנת
כ ₪ 70,000-לא כולל מע"מ
לשנה
 SASבהתאם לתקנות  )29(3ו3-א לתקנות
חובת המכרזים.
הארכת התקשרות לצורך מתן שירותים
עד  ₪ 50,000כולל מע"מ
משפטיים בתחום דיני המכרזים ,עד לבחירת
זוכה במכרז פומבי .1/17
מתן שירותי תחזוקה ואחריות לחדר
 ₪ 200,000לא כולל מע"מ
המחשב בתל אביב לתקופה של שנה נוספת
בפטור ממכרז לפי סעיף ()4(3ב)( )3לתקנות
חובת מכרזים.
התקשרות לצורך קבלת חוות דעת מקצועית
עד  100,000ש"ח כולל מע"מ
מתוקף תקנה (5א) ( )2לתקנות חובת
המכרזים.
הרחבת התקשרות לצורך שדרוג ושיפור
עד  1.2מלש"ח כולל מע"מ
מערכת המגנא מתוקף תקנה ()4(3ב)()3
לתקנות חובת המכרזים.
 ₪ 24,000לשנה כולל מע"מ
( 48,000ש"ח כולל מע"מ
לשנתיים)
היקף מוערך לשנת  -2017כ-
 75,000ש"ח לשנה כולל מע"מ

אספקת שירותי ממונה בטיחות במשרדי
רשות ניירות ערך ,עד ליום  ,31.07.19מתוקף
תקנה ()4(3ב)( )3לתקנות חובת המכרזים.
רכישת שירותי תחזוקה לרישיונות קיימים
של חברת  ORACLEוכן רכישה של
רישיונות שימוש נוספים ,עבור מערכות
מידע של הרשות שפותחו על בסיס נתונים
של  ,ORACLEבמידת הצורך ,בהתאם
לתקנות  )29(3ו3-א לתקנות חובת המכרזים
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