בני תפילין  -יועץ המגזר הבדואים.
החלטה:
וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את בני תפילין ליועץ לצורך קידום זמינות ניהול מו"מ ופינוי השטח בתחום
הפזורה הבדואית.
הפטור בהתאם לתקנה  )2( 34לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:
•בני תפילין יועץ למרבית חברות התשתית (נת"י ,נתג"ז ,מת"ח באמצעות  ,CPMבקיא במגזר הבדואי,
מסייע בקידום המו"מ עם הפזורה הבדואית לצורך קידום זמינות השטח.
•לשעבר – עובד בסיירת הירוקה ,בקיא בנהלי העבודה וגורמי הממשל (משטרה ,רמ"י ,פרקליטות וכיו"ב).
•בעל מומחיות ייחודית והיכרות עם השטח והאוכלוסיה.
•נדרשים יחסי אמון מיוחדים בהליכי המו"מ.
•החברה נדרשת לרענן סקר נוסף שאותו ביצע בעבר היועץ.
דטהמפ -מערכות מידע גיאוגרפיות בע"מ  -מחלף מיתר  -מודד לצרכי הפקעות.
החלטה:
וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם דטה מפ כמודד להשלמת מדידות לצרכי הפקעות במסגרת
פרויקט מחלף מיתר ,למיפוי פוטוגרמטרי לביצוע מחלף מיתר וההתחברות לכביש  ,60וכן כמודד לצרכי הפקעות
באזור מחלפון סנסנה וכביש הגישה העורפי לקרית המודיעין.
הפטור בהתאם לתקנה  )2( 34לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה:
•דטה מפ בצע את המדידות בהליך תכנון והפקעות במיתר וכן ליווה הפקעות והכנת תשריט הפקעות וכן
מיפוי פוטוגרמטרי .נדרשת השלמה של המטלות האמורות וכן מדידה לצרכי הפקעות של מחלפון סנסנה
וכביש הגישה לקרית המודיעין ,הנמצאים באותו מרחב.
•היקף ההתקשרות במסגרת הפטור של תקנה  )2(34לתקנות המכרזים.
•
בני נקר  -יעוץ שוטף בתחום מערכות אגרה ,בקרת תנועה וטכנולוגויות מתקדמות ()ITS
החלטה:
וועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת את בני נקר למטלה של ייעוץ שוטף לחברה בתחום של מערכות אגרה,
בקרת תנועה וטכנולוגיות מתקדמות (.)ITS
הפטור לפי תקנה  )2( 34לתקנות חובת המכרזים.
נימוקי הוועדה:
•ניסונו העשיר של בני נקר והיכרותו עם מערכות אגרה הינו ייחודי בארץ.
•בני נקר ליווה את הקמתם של שני פרוייקטים של כביש אגרה ,חוצה ישראל ומנהרות הכרמל וקיבל מכתבי
המלצה חמים מהגופים עימם עבד.
•מערכות האגרה בשני הפרוייקטים עובדות בצורה משביעת רצון ,דבר המעיד על מקצועיותו של מר נקר.
•מדובר בתחום מומחיות ייחודי ולמר בני נקר ניסיון ייחודי בארץ ואם מעט יועצים שכולם מייצגים בנקים
וזכיינים.
•בקיא במכרז של  .7+3מלווה הקמת מערכות  7+3לאחר ליווי כתיבת מסמכי המכרז.
•אינו עובד עם זכיינים או מממנים( .אין חשש לניגוד עניינים)

חברת  - TSGניהול מאגרי מידע ואבטחת מידע של החברה
החלטה:
וועדת מכרזים מאשרת את ההתקשרות עם  TSGלניהול מאגרי מידע ואבטחת מידע של החברה הפטור בהתאם לתקנה
.)2( 34

נימוקי הוועדה:
•חברת  TSGגוף שמתמחה בתחום אבטחת מידע עובדים עם משרד הביטחון ,עיריית ת"א ועוד גופים גדולים נוספים.
•  TSGשותף עסקי של מייקרוסופט שהיא הגוף האחראי מבחינת החברה על ניהול מאגרי המידע,
•פיצול ההתקשרות משרת גם את החברה .התעריף המשולם נמוך מתעריפי החברה.
•
ניקיון המשרדים – קליניקה
החלטה:
ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם חברת קליניקה לניקיון משרדי החברה.
החברה נערכת ליציאה למכרז בתחום שירותי ניקיון.
ההתקשרות במסגרת פטור תקנה  )2(34לתקנות המכרזים
נימוקי הוועדה:
•חברת קליניקה מנקה כיום את משרדי החברה.
•ההתקשרות מבוקשת עד לסיום הליך מכרז אליו תצא החברה.
•הסכום במסגרת הפטור בהתאם לתקנה .)2( 34
•
ארכיב –  – 2000אחסון מסמכי החברה
החלטה:
ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם ארכיב  2000לשנת .2018
היקף ההתקשרות נכלל במסגרת הפטור של תקנה  )2(34לתקנות מכרזים.
נימוקי הוועדה:
ארכיון תיקי החברה מאוחסנים בארכיב .2000
בבדיקה שנעשתה בשנת  2014לא נמצאו הבדלים משמעותיים בשירות ו/או במחיר בין מס' חברות ארכיב שנבדקו.
היקף ההתקשרות נכלל במסגרת הפטור של תקנה  )2(34לתקנות מכרזים.
טופ סלושנס – תוכנה למעקב החלטות
החלטה:
ועדת מכרזים והתקשרויות מאשרת התקשרות עם חברת טופסולושיין לשנת  2018לתוכנת .action base
הפטור בהתאם לתקנה  )2( 34לתקנות המכרזים.

נימוקי הוועדה :
•הבחירה בתוכנה נעשתה לאחר בחינה של מספר תוכנות חלופיות הקיימות בשוק .בהתאם לתוצאות הבחינה נראה
היה כי תוכנת ה  ,action baseלאחר שתעבור מספר התאמות ,תוכל להתאים לצרכי החברה.
•אומנם השירות והיכולת לפתור תקלות אינם עונים על הציפיות ,אך נראה כי במצב הקיים ,לאחר שהושקעו כספים
ברכישת רישיונות ,הטמעה ופיתוח ,אין מנוס מלהמשיך לעבוד עם התוכנה ,תוך ניסיונות לקבל שירות סביר.
•היקף ההתקשרות השנתי עם ספק זה הינו במסגרת הפטור של תקנה  )2(34לתקנות מכרזים.

