פרסום לפי תקנה 1ג לתקנות חובת המכרזים
מועד דיון
בוועדת
מכרזים

החברה

ההיקף הכספי

חורין  ₪ 252,720כולל מע"מ.
 04.01.2018בן
אלכסנדרוביץ'
אסטרטגיה
ותקשורת בע"מ

סיבת ההתקשרות

לצורך הפצה ופרסום סרטוני הסברה
במרשתת ,לפי תקנה ()4(3ב)( )3לתקנות
חובת המכרזים.

27.03.18

גלובל כ ₪ 266,837 -לא כולל עבור תחזוקה לשרתים ושרתי אחסון
יבמ
בסמכותו בהתאם לתקנה ( )4(3ב) ()3
מע"מ.
סרוויסס
לתקנות חובת המכרזים
(ישראל) בע"מ

12.04.18

ג'יטי גטאקסי כ ₪ 100,000 -לשנה.
סרוויסס ישראל
בע"מ

ספק יחיד לפי תקנות  )29(3ו3 -א'
לתקנות חובת המכרזים.

08.05.18

פסגות ניירות  50,000ש"ל לשנה ,לא כולל הארכת התקשרות מתוקף מכרז פומבי
 10/12לניהול כספי הרשות עד להכרזה
מע"מ
ערך בע"מ
על זוכה במכרז חדש מתוקף תקנה
()4(3ב)( )1לתקנות חובת המכרזים.

08.05.18

איילון פתרונות  50,000ש"ל לשנה ,לא כולל הארכת התקשרות מתוקף מכרז פומבי
 10/12לניהול כספי הרשות עד להכרזה
פיננסיים ( )2004מע"מ
על זוכה במכרז חדש מתוקף תקנה
בע"מ
()4(3ב)( )1לתקנות חובת המכרזים..

08.05.18

הראל פיננסיים  50,000ש"ל לשנה ,לא כולל הארכת התקשרות מתוקף מכרז פומבי
 10/12לניהול כספי הרשות עד להכרזה
ניהול השקעות מע"מ
על זוכה במכרז חדש מתוקף תקנה
בע"מ
()4(3ב)( )1לתקנות חובת המכרזים.

08.05.18

יואב מרום

בהתאם לתעריפים הקבועים הארכת התקשרות מתוקף מכרז פומבי
 6/12לצורך מתן חוו"ד מומחה עד
בחוזה ולפי ביצוע בפועל
להכרזה על זוכה במכרז מתוקף תקנה
()4(3ב)( )1לתקנות חובת המכרזים.

15.05.18

מליח  ₪ 170,254לא כולל מע"מ.
יעקב
"חי" בע"מ

הארכת התקשרות למתן שירותי אחזקה
ואחריות לחדר המחשוב בירושלים עד
ליום  31.12.2018בהתאם להוראת
חובת
לתקנות
תקנה()4(3-ב)()3
המכרזים.
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מועד דיון
בוועדת
מכרזים

החברה

ההיקף הכספי

סיבת ההתקשרות

15.05.18

יישום  ₪ 78,210לא כולל מע"מ.
בינת
מערכות בע"מ

הארכת התקשרות למתן שירותי אחזקה
ואחריות לחדר המחשוב בתל אביב עד
ליום  31.12.2018בהתאם להוראת
חובת
לתקנות
תקנה()4(3-ב)()3
המכרזים.

11.06.18

קיומארקטס.נט עד  ₪ 50,000כולל מע"מ
בע"מ

הארכת התקשרות לרישיון לתוכנה
לניהול רעיונות בהתאם לתקנה
()4(3ב)( )1לתקנות חובת המכרזים

10.07.18

בהתאם לתעריפים הקבועים הארכת התקשרות מתוקף מכרז פומבי
רוזנבלום
 6/12לצורך מתן חוו"ד מומחה עד
הולצמן וראי בחוזה ולפי ביצוע בפועל
להכרזה על זוכה במכרז מתוקף תקנה
חשבון
()4(3ב)( )2לתקנות חובת המכרזים.

19.07.18

אינטרוסייט
בע"מ

הרחבת התקשרות לצורך השלמת סיוע
בהכנת שאלונים למנהלי תיקי השקעות
על פי תקנה ()4(3ב)( )1לתקנות חובת
המכרזים,

02.09.18

הרודס כ( ₪ 850,000-באילת אין התקשרות בפטור ממכרז ,לאחר קיום
מלון
הליך תחרותי ,עם בתי מלון לצורך נופש
מע"מ).
אילת /פתאל
עובדי הרשות בשנת  ,2019לפי תקנה
 )11(3לתקנות חובת המכרזים.

06.09.18

ישראל בהתאם להצעת המחיר של הארכת התקשרות לקבלת שירותי
תחזוקה עבור שרתים ושירותי אחסון
הספק
בחדרי המחשב של הרשות בירושלים
ובתל אביב מתוקף תקנה ()4(3ב)()3
לתקנות חובת המכרזים ,עד לסיום
הליכי המכרז שפרסמה הרשות.

+ 16.10.18
24.10.18
24.10.18

יבמ
בע"מ

כ ₪ 47,000 -כולל מע"מ

קונפורטי רביב  ₪ 140,000לא כולל מע"מ
שמאי מקרקעין

בדיקת חוות דעת שמאית.

חברת מח  10כ ₪ 1,700,000 -כולל מע"מ הארכת התקשרות עד ליום ,31.12.2019
ובהתאם למספר הנבחנים לצורך צורך ניהול תפעול ועריכה של
בע"מ
בחינות רישוי ליועצי השקעות ,משווקי
בפועל
השקעות ומנהלי תיקים ,בהתאם
להוראת תקנה()4(3ב)( )3לתקנות חובת
המכרזים.

2

מועד דיון
בוועדת
מכרזים

החברה

ההיקף הכספי

סיבת ההתקשרות

 11.11.2018החברה למפעלי כ ₪ 77,500-בשנה (אין המשך התקשרות לצורך מתן אפשרות
לעובדי הרשות ליהנות מההטבות להם
כלכלה ותרבות מע"מ)
זכאים עובדי המדינה ,לשנת ,2019
לעובדי מדינה -
בהתאם לתקנה  )11(3לתקנות חובת
מועדון טוב
המכרזים.
לצורך קבלת חוו"ד מומחה ,לפי תקנה
(5א)( )2לתקנות חובת המכרזים

11.11.18

גיא פישר

כ ₪ 135,000 -כולל מע"מ

18.11.18

אברהם בן צבי

כ ₪ 30,000 -כולל מע"מ הארכת התקשרות לצורך מתן שירותי
עריכה לשונית בהתאם לתקנה
לשנה.
()4(3ב)( )2לתקנות חובת המכרזים.

18.11.18

ארדן קונטרול -כ ₪ 8,750 -לחודש לא כולל הארכת התקשרות עד לקביעת זוכה
במכרז  15/18למתן שירותי תחזוקה
מע"מ.
טק בע"מ
ולאספקה של מערכות אבטחה
ובטיחות ,בהתאם לתקנה()4(3ב)()3
לתקנות חובת המכרזים.

25.11.18

גפן ייעוץ ניהולי עד  ,₪ 150,000לא כולל הארכת התקשרות למתן שירותי פיתוח
מע"מ במשך תקופה של עד כישורי ניהול וליווי מנהלים בהתאם
בע"מ
לתקנה ()4(3ב)( )3לתקנות חובת
שנתיים.
המכרזים.

25.11.18

קופר
בע"מ

יועצים כ ₪ 40,000 -לשנה ,כולל הארכת התקשרות לצורך המשך בניית
הערכות הרשות לשעת חירום בהתאם
מע"מ.
לתקנה ()4(3ב)( )3לתקנות חובת
המכרזים.

03.12.18

Bloomberg
Finance L.P

כ ₪ 155,000 -לשנה ,כולל הארכת התקשרות לצורך קבלת מידע
לפי תקנה ()4(3ב)( )3לתקנות חובת
מע"מ.
המכרזים ,תשנ"ג.1993-

10.12.18

סיסטמטיקס
בע"מ

 + ₪מע"מ ספק יחיד לשימוש ברישיונות של תכנת
כ110,000-
 MATLABלפי תקנות  )29(3ו3 -א'
לשלוש שנים.
לתקנות חובת המכרזים.

23.12.18

אורטל  ₪ 42,000לא כולל מע"מ הרחבת התקשרות מטעמי יעילות לייעוץ
חב'
בנושא בניית תכנית אסטרטגית לניהול
שמלץ  -ניהול לחצי שנה.
ידע ,בהתאם לתקנה ()4(3ב)( )1לתקנות
ופיתוח
ידע
חובת המכרזים.
הדרכה בע"מ

31.12.18

אנד  ₪ 144,000לשנה ,לא כולל הארכת התקשרות לצורך קבלת נתונים
דן
לפי תקנה ()4(3ב)( )3לתקנות חובת
מע"מ.
ברדסטריט
המכרזים.
(ישראל) בע"מ
3

מועד דיון
בוועדת
מכרזים

החברה

ההיקף הכספי

סיבת ההתקשרות

15.01.19

בזק בינלאומי  ₪ 29,451לא כולל מע"מ הארכת התקשרות ,לתקופה של חצי
לחודש ,בהתאם למחירי שנה ,לצורך המשך קבלת שירותי
בע"מ
טלפוניה ,עד להתקשרות עם הזוכה
חשכ"ל.
החדש במכרז חשכ"ל
לפי תקנה ()4(3ב)( )3לתקנות חובת
המכרזים

29.01.19

הישגים תוכנה כ ₪ 2,700 -לחודש  ,לא כולל ספק יחיד לצורך רכישת מערכת אג"ח
לפי תקנות  )29(3ו3 -א' לתקנות חובת
מע"מ.
בע"מ
המכרזים.

18.02.19

ש .פרקש בע"מ

תעריף יועץ א' (כקבוע
בהוראת החשב הכללי מס'
 ,)13.9.0.2לשעת עבודה,
בהתאם לביצוע בפועל ,החל
מיום .01.01.19

הארכת התקשרות ,עד להכרזה על זוכה
במכרז שיפורסם לקבלת שירותי
ייעוץ ERP
לפי תקנה ()4(3ב)( )3לתקנות חובת
המכרזים.

+ 18.03.19
03.10.19

פרופ' דוד האן

כ 390,000 -ש"ח כולל מע"מ

התקשרות לצורך קבלת חוות דעת
מקצועית מתוקף תקנה (5א)( )2לתקנות
חובת המכרזים.

23.07.19

ויקו פתרונות כ ₪ 50,000 -לשנה כולל התקשרות המשך בהתאם לתקנה
()4(3ב)( )1לתקנות חובת המכרזים.
מע"מ
בע"מ

16.05.19

בזק בינלאומי  ₪ 29,451לא כולל מע"מ הארכת התקשרות ,לתקופה של חצי
לחודש ,בהתאם למחירי שנה ,לצורך המשך קבלת שירותי
בע"מ
טלפוניה ,עד להתקשרות עם הזוכה
חשכ"ל.
החדש במכרז חשכ"ל
לפי תקנה ()4(3ב)( )3לתקנות חובת
המכרזים

16.07.19

אורטל  ₪ 50,000כולל מע"מ לחצי הרחבת התקשרות מטעמי יעילות לצורך
חב'
ליווי בהטמעת התוכנית האסטרטגית
שמלץ  -ניהול שנה.
לניהול ידע ,בהתאם לתקנה ()4(3ב)()3
ופיתוח
ידע
לתקנות חובת המכרזים.
הדרכה בע"מ

15.09.19

(באילת אין התקשרות בפטור ממכרז עם בית מלון,
לאחר בחינת מספר אפשרויות ,לצורך
נופש עובדי הרשות בשנת  2020לפי תקנה
 )11(3לתקנות חובת המכרזים.

מלון דן אילת

כמיליון ₪
מע"מ).
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מועד דיון
בוועדת
מכרזים

החברה

ההיקף הכספי

סיבת ההתקשרות

25.09.19

חורין  ₪ 22,400לחודש ,לא כולל לצורך המשך קבלת שירותי ייעוץ בתחום
בן
מע"מ  +עד  ₪ 400,000עבור התקשורתי והאסטרטגי ,קבלת שירותי
אלכסנדרוביץ
שירותים נוספים וזאת דיגיטל ושירותים נוספים ,לפי תקנה
אסטרטגיה
()4(3ב)( )3לתקנות חובת המכרזים.
ותקשורת בע"מ לתקופה של עד ארבע שנים

14.11.19

מל"מ מערכות כ ₪ 200,000 -כולל מע"מ לצורך המשך קבלת שירותי חילול שכר
לעובדי הרשות ,לפי תקנה ()4(3ב)()3
לשנה
בע"מ
לתקנות חובת המכרזים.

05.01.20

מידע כ ₪ 5,000 -לחודש לא כולל לצורך המשך קבלת שירותי איסוף מידע
יפעת
תקשורתי באופן יומי ,לפי תקנה
תקשורתי בע"מ מע"מ.
()4(3ב)( )3לתקנות חובת המכרזים.

22.07.20

נאריס בע"מ

 ₪ 91,784לא כולל מע"מ

לצורך קבלת חוו"ד מומחה ,לפי תקנה
 )29(3ו3א' לתקנות חובת המכרזים.

05.08.20

ש .פרקש בע"מ

עד כ ₪ 255,000 -בשנה ,לא
כולל מע"מ ,בהתאם לביצוע
בפועל.

לצורך קבלת שירותי ייעוץ בענייני רישום

17.08.20

חורין  ₪ 6,000לחודש ,לא כולל
בן
מע"מ  +עד + ₪ 100,000
אלכסנדרוביץ
מע"מ לשנה עבור שירותים
אסטרטגיה
ותקשורת בע"מ נוספים וזאת לתקופה של עד
שלוש שנים.

חשבונאי במערכת

 ERPובמערכות

התפעול של הרשות לפי תקנה ( 23ב)
לתקנות חובת המכרזים.
צמצום ההתקשרות שאושרה ביום
 25.09.19במסגרתה אושר המשך קבלת
שירותי דיגיטל ושירותים נוספים ,לפי
תקנה ()4(3ב)( )3לתקנות חובת
המכרזים.
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