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חיים מסינג:  הוגשו שתי הצעות בלבד למכרז  ע"י חב' פרטנר וחב'  SMBIT.  המכרז כולל שלושה נושאים:  

1. אספקה, התקנה ותחזוקה של ליבת רשת ציוד מיתוג. 

2. מרכזיית טלפון

3. מערך אבטחת מידע

העירייה התקשרה עם יועץ לתחום המחשוב, מר אורי נחום אשר יתן לנו סקירה על מהות המכרז.

אורי נחום:  מציג את עצמו.  עובד  בחברת "תקשוב המאה ה-21".  בתחום למעלה מ-  30  שנה עוסק בתחום  

תקשורת מולטימדיה ובטחון בד"כ לגופים גדולים.  הייעוץ האחרון שנתן הינו    להקמת מרכזיה לעיריית  

פתח תקוה, 2000 שלוחות. בעיריית ירושלים –  הקמת מערכת תקשורת בתקציב בסך  500 מלש"ח.  

רקע על הציוד בעיריית יבנה:    ציוד  המיתוג מאוד ישן וכבר  זמן רב  לא  מייצרים כמותו.   אי ן  לו תמיכה  

וחלקי חילוף  גם הביצועים שלו לא עכשווי ים. המרכזיה  גם היא  באותו סטטוס,  כבר מזמן אינה קיימת.  

השירות למרכזיה ניתן על בסיס  best effort  , כלומר  במקרה של תקלה החברה מנסה לתקן, אך אם אינה  

מצליחה אין לבוא אליה בטענות.  

המכרז כולל  4  פרקים:  תשת ית תקשורת, אבטחת מידע, חיבור העירייה לאתרי אינטרנט, מרכזיה ומ וקד  

עירוני.  מטרת המכרז,  להביא את המוקד העירוני למענה טלפוני  מתקדם יותר  ממה שיש היום.  הונחיתי   

להכין מכרז  בו יוגדר שהתמורה תשולם לספק הזוכה ב-   60  תשלומים שווים, מפני שאין לעירייה תקציב  

לשלם בתשלום אחד.  לכן נקבע במכרז מחיר לכל פריט לחודש.  

עקב הקורונה  כל נושא המי מון    התייקר מאוד.   הבנקים ייקרו את הריביות מאוד, הדולר עלה והאשראי  

התייקר מאוד, לכן קיבלנו הצעות רחוקות מאוד מהאומדן שנערך טרום הקורונה. לדוגמא,  על פי האומדן  

המרכזיה והמוקד ביחד יעלו    15,000 ₪ בחודש. בפועל ההצעות שקיבלנו הן 25,000  ₪ לחודש.   

אם  מכפילים את ההצעה שניתנה   למרכזיה ומוקד ב -  60  חודשים מקבלים מחיר של  1,6  מליון ₪,  כאשר  

ניתן לרכוש בתשלום אחד את המרכזיה בשליש מחיר.   

רועי גבאי:  המכרז  נסגר  ב-   19/3/20  כלומר שהנתונים התבוססו על  מחירים  טרום קורונה. ברמה הארצית  

הושפעו   שההצעות  הטענה  עם  מתיישב  זה  אפריל.   איך  בחודש  המימונית  החלו  ברמה  ההשפעות  שהיו 

מהקורונה ?  

טובה אלטמן: המכרז פורסם בחודש ינואר . הציוד מיובא מחו"ל כך שההשפעות החלו עוד קודם.  

אורי נחום:    כל הציוד מיובא.  היו בקשות דחיה בגלל הקורונה  והעירייה נענתה לחלקן  בגלל המצב.  חלק  

מהציוד נשוא מכרז זה מיובא והיה חוסר ודאות לעניין יבוא וכן עליה בשער הדולר.   

אם אנו בוחנים את ההצעות אזי ניתן לראות שבקטיגוריה של ציוד רשת, שתי ההצעות די דומות.  

בחוות דעתי המלצתי על פסילת הצעת חב' פרטנר עקב אי עמידה ב תנאי הסף. לכן התייחסותי הינה רק  

  .SMBIT  'להצעה הכשרה היחידה שנותרה של חב
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ההצעה  לציוד רשת   הינה: 3,340  ₪ לחוד ש  - המחיר   מתאים לאומדן.   כך גם הצעת המחיר לאבטחת  מידע.   

לעומת זאת,  הצעת המחיר  ל מרכזיית טלפון    הינה  23,500  ₪  כשהאומדן שהוא  13,000  ₪  וההצעה למוקד  

עירוני –  2,133 ₪   כשהאומדן היה 1,500 ₪.  

ההצעה מהווה תוספת לעירייה בסך 900,000 ₪ לכל תקופת ההסכם כשאפשר להמנע מכך. 

אהוד ויצמן: שואל כיצד אנו יכולים להמנע מכך ?  

אורי נחום: ניתן להודיע  לחברה על זכייתה בציוד תקשורת ומערך מידע ולפרסם מכרז חד ש אך ו רק לנושא  

מרכזיה.  השינוי שיבוצע במכרז החדש יהיה:  תשלום בשתי פעימות: פעימה אחת בשנת  2020  ופעימה שניה  

בשנת 2021.  סך התשלום יהיה מליון ₪, במקום 1.5 מליון ₪. 

דורית בן מאיר: שואלת   האם לא כדאי לפרסם מכרז חדש לכלל הנושאים  במקום מכרז רק לנושא אחד?  

בעיה רק עם ההצעה   אורי נחום:    אין טעם בכך משום ש קיבלנו הצעה מצויינת לשני הנושאים. יש לנו 

למרכזיה.  השירותים הם אבטחה וציוד לרשת שנדרשים לעירייה אתמול ומונעים חו"ח נזק ותפקוד יעיל  

יותר.   

מספר  את  שנצמצם  הצעות.   יתכן  יותר  להגיע  בזה  ויכולים  זה  קשורים  התקשורת  גבאי:  שירותי  רועי 

המציעים במידה ונפרסם מכרז רק על חלק המרכזיה.  

אורי נחום: זה לא יצמצם מפני שבמכרז שלפנינו, הכולל את כל הרכיבים הוגשו שתי הצעות בלבד.  

טובה אלטמן:  פרסום מכרז אחד לכלל הנושאים מטרתו  היתה  למנוע הטלת אחריות של חברה אחת על  

השניה.   

רועי גבאי: מה היתרון להכניס חברה אחת כעת כאשר בהמשך נצטרך להכניס חברה נוספת.  

אורי נחום: תמי ד בארגונים  יש דילמה הא ם להתקש ר בתחום התקשו רת עם ספק אחד  שיתקין וגם יתחזק  

של   אינו ספק  כשרה  שהצעתו  שלנו  הוא,  שהספק  במקרה  העבודות.  החסרון  לפצל את  את המערכת  או 

מרכזיות,  אלא ספק של ציוד רשת ואת המרכזיה הוא לקח מקבלן משנה.   

משה חזות: האם במכרז הוגדר במדיוק המפרט של המרכזיה הנדרש ?  

טובה אלטמן:  המכרז כולל מפרט מדוייק, כך שכל ההצעות מתייחסות לאותן הדרישות. 
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אורי נחום:  חב'   SMBIT.  מספקת את השירותים לרשת התקשורת של מוסדות החינוך . כעת פועלת  מערכת  

לתת  מענה   גם   תוכל  החברה  תקלה  של  שבמקרה  הוא  החינוך.  היתרון  במערכת  מידע  מערך  לאבטחת 

למערכת החינוך.  

אהוד ויצמן:  טובה הבהירה שהמכרז פורסם לכל המכלול כאחד כדי לא ליפול בין הכסאות במקרה של  

תקלה. כיצד נוכל להמנע מכך אם נצא למכרז חדש ותבחר חברה אחרת ?  

אורי נחום: מקרה בו ספק תקשורת יגיד שהתקלה באחריות ספק המרכזיה הוא מאוד נדיר מאחר שהיום  

המערכות עובדות  בהיי-טק בשונה מהמערכות המסורתיות בעבר. השירות ברובו ניתן מרחוק, הכל מופעל  

ע"י אפליקצית.  גם אם תקרה תקלה פעם או פעמיים בשנה,    עדיין  חלופה זו עדיפה   מלבחור את ההצעה  

היקרה שלפנינו.  

בועז  שלמון:    לשאלתך אהוד, זהו המצב ממנו חששנו שנצטרך להתקשר עם מספר חברות בניגוד למצב  

כיום בו אנו עובדים עם חב' בזק. יחד עם זאת אנו עובדים עם חברות נוספות במערכות אחרות ואנו יודעים  

להתמודד.  החסכון התקציבי הוא גדול בהרבה מעלות כח אדם/ יעוץ במקרה בו ידרש סיוע להכריע לענ יין  

תקלה זאת או אחרת.   

משה חזות: מה ו אורך החיים של המרכזיה למקרה של התרחבות העירייה עקב מעבר למבנה גדול יותר  ?  

אורי נחום: ינתן מענה מצויין גם להתרחבות העירייה,  הרבה יותר טוב ממרכזיה של העולם המסורתי.  

בועז שלמון: אנו ערוכים לחבר 2000 שלוחות כאשר היום יש לנו 350 שלוחות בלבד.  

רועי גבאי: האם אין בעיה מבחינה חוקית בפרסום מכרז  חדש ? 

טובה אלטמן: ניתן לפרסם מכרז חדש לאותו נושא אלא אם בוצע בו שינוי משמעותי, וזה מתאים למקרה  

שלנו בו אנו נבצע שינוי מהותי בתשלומים.  

נכון להמתין   יותר  רועי גבאי: אם ידענו מראש שאנו במצב של קורונה והמחירים עולים, האם לא היה 

מספר חודשים עם המכרז ?   

את   לעירייה  ואין  ישנה  מאוד  כיום  המערכת  שהסברתי  שכפי  מאחר  להתעכב  יכולנו  אורי  נחום:  לא 

הפריבילגיה להמתין למקרה שתהיה תקלה  

רועי גבאי:  האם ידוע על חברות נוספות בשוק בתחום  ?  

טובה אלטמן: רכשו את המכרז 4 חברות אך שתיים מהן בחרו שלא להגיש הצעתן.  
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אורי נחום  : החברות בזק ובינת עוסקות בתחום,  הן היו  מודע ות  למכרז אך החליטו מסיבות שלה ן  לא  

להגיש הצעה.  

רועי גבאי: לאחר קבלת החלטה,  כמה זמן נדרש  עד שהשירות ינתן ?  

אורי נחום: לאחר אישור ועדת המכרזים להצעתי לאשר את שני הנושאים, תקשורת ואבטחת מידע,    אין  

מניעה להוציא צו התחלת עבודה.  חלק מהמוצרי ם קיימים  בארץ וח לק מהמוצרים החברה תצטר ך להזמין  

מחו"ל. לגבי המרכזיה אכתוב את המכרז כבר בשבוע הבא. 

רועי גבאי: מה החברה תספק  לעירייה בתחום הסייבר ותקשוב?  

אורי נחום:  החברה תספק שירותי אבטחת מיד ע בשלושה רבדים: הגנה מפני איומים חיצוניים, הגנה מפני  

איומים פנימיים (עובדים ממורמרים) סינון תוכן – מניעת גלישת עובדים באתרים לא רצויים.   

רועי גבאי: מהי תקופת ההתקשרות ?  

אורי נחום:  במכרז הוגדרה תקו פת ההתקשרות היא ל-  5  שנים. האתגר הגדול של אבטחת מידע הוא עדכון  

תמידי. כדי להיות תמיד צעד אחד לפני תוקפים אפשריים. 

רועי גבאי: היה ופרסמנו מכרז חדש וההצעות תהיינה ללא שינוי כיצד נתמודד עם התוצאות ?  

טובה אלטמן: נקבע מחיר גג ועליו נבקש הנחה.  

רועי גבאי: יתכן שנקבל את מחיר הגג  ללא הפחתה. שואל את דעת היועץ בענין  על מנת שלא נקבל הצעות  

זהות גם במכרז הבא.  

אורי נחום: קיימות שתי אפשרויות:  האחת קביעת  מחיר פתוח    והשניה  קביעת מחיר גג  שעליו יש לתת  

הנחה. לאחר התייעצות  עם גורמי העירייה  יוחלט על   השיטה בה יפורסם המכרז. אני  מניח שנקבל הצעות  

אחרות,  מאחר שהמכרז ישונה באופן מהותי. בכל מקרה כדאי לצאת למכרז חדש ולו בשביל לנסות לחסוך  

כ- 900 אלש"ח שקיבלנו בהצעה שמונחת לפנינו.  

***היועץ אורי נחום עזב את הישיבה *** 

חיים מסינג:    אנו    מתבקשים  לפסול את הצעת חב' פרטנר בהתאם להמלצת היועץ המקצוע י בשל אי עמידה  

בתנאי הסף.  
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:1החלטה מס 

חברי הוועדה מקבלים פה אחד את המלצת היועץ המקצועי כמפורט בחוות דעתו,    ומאשרים פסילת

הצעת חב' פרטנר בגין אי עמידה בתנאי הסף. 

חיים  מסינג:   מעלה להצבעה המלצת היועץ  לאשר את הצעת חב'  SMBIT  שהוגשה לפרקים  ציוד מיתוג  

וציוד סינון תוכן ואבטחת מידע אשר על פי חוו"ד היועץ הן תואמות את מחירי השוק והאומדן.  

  :2החלטה מס 

הוועדה מקבלת את הנימוקים שהעלה היועץ בחוות דעתו לענין הצעת חב'  SMBIT  ו ממליצה פה אחד

כדלקמן: 

לאשר את הצעת חב'  SMBIT  שהוגשה לפרקים  ציוד מיתוג וציוד סינון תוכן ואבטחת מידע    .1
בסך   3,647  ₪  לחודש . על פי חוו"ד היוע ץ   ההצעות לפרקים הנ" ל תואמות את מחירי  האומדן  

וכן את מחירי השוק בהשוואה למכרזים קודמים שביצע היועץ לרשויות נוספות. 

לדחות את הצעת חב ' SMBIT  לפרק מרכזיית הטלפון והמוקד העירוני, בגין הפער שאינו סביר    .2
בין האומדן להצעה  ולמחירי השוק בתחום זה,  לבטל את המכרז לפרק ז ה   ולפרסם מ כרז חדש  

לנושא זה.   

 ____________________ 
חיים מסינג  
יו"ר הווע דה 

 :ירהע שא רורשיא
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