הודעה בדבר כוונה להתקשרות מול ספק יחיד
"מפורסמת בזה הודעה של המועצה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד בתחום תחזוקת מערכת ההקצבות,
כמפורט במסמך ההמלצה המצורף להודעה זו .גורמים הסבורים כי קיים ספק אחר אשר יש ביכולתו
לספק את השירות המבוקש ,מוזמנים לפנות אל המועצה ,בתוך ארבעה עשר ימי עבודה ממועד פרסום
הודעה זו ,ולמסור את פרטי הספק .פניות כאמור ניתן להעביר אל מר מנחם סגל ,בדוא"ל:
." Menachem@winner.co.il
הנדון :חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד /ספק חוץ
בהתאם לתקנה  )29(3לתקנות חובת המכרזים
תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
המועצה התקשרה עם חברת "נס" ,על פי מכרז מס'  ,16-1/11בהסכם להקמת מערכת ניהול לנתוני
ההקצבות .המערכת משמשת לניהול הקצבות לעמותות ואיגודי ספורט ,המקבלים תמיכות כספיות
מהמועצה לפי אמות מידה (להלן – "היישויות הנתמכות") .היישויות הנתמכות מחוברות אל המערכת,
באמצעות ממשק מיוחד ,ומזינות אליה באופן קבוע דיווחים שוטפים לגבי פעילותן ,בנוסף לאישורים
סטטוטוריים ואישורי תקציב ,כנדרש על פי הכללים המחייבים את המועצה .בהתאם למידע המוזן,
מנתחת המערכת את המידע וקובעת את חלוקת ההקצבות .נכון למועד כתיבת חוות דעת זו ,מחוברים
למערכת כ  100איגודי ספורט ועוד  700עמותות .המערכת היא מוצר ייחודי ,אשר פותח במיוחד עבור
המועצה .אין כיום בשוק "מוצר מדף" מסוגה של המערכת .במשך הזמן ,שודרגה המערכת ,הוספו לה
מאפיינים חדשים והרחבות ,והיא עוברת עדכונים עתיים ,מפעם לפעם.
פעולת המערכת מתבססת על תהליכי חישוב והתניה מורכבים ומרובים ,שנבנו במיוחד לצורך פעולתה
ובהתאם לדרישות המועצה .היישויות הנתמכות עברו הדרכות מקיפות לצורך לימוד ממשקי המערכת והן
מקבלות תמיכה שוטפת מאת חברת "נס" ,לפי הצורך.
מדובר במערכת ליבה קריטית וייחודית למועצה ,אשר משמשת לתפעול פעילותה העיקרית של המועצה,
במתן תמיכות לגורמים הזכאים לכך.
תחזוקתה של המערכת נעשית ,באופן בלעדי ,בידי אנשי המקצוע של הספק ("נס") אשר להם יידע ייחודי
הדרוש לשם כך .אין עובדי מועצה אשר הוכשרו למתן שירותי תחזוקה עבור מערכת זו.
מאז "עלייתה לאוויר" ,הוכיחה המערכת את עצמה כמערכת יעילה ,אשר ממלאת את הפונקציות
הדרושות .נדרשת פעולה תקינה של המערכת ,לצורך ניהול מערכת ההקצבות ליישויות נתמכות .בשלב זה,
אין כל צורך מקצועי להחלפה של המערכת במערכת חדשה .הפסקת הפעולה של המערכת ,גם לתקופה
זמנית אשר תידרש עד להחלפתה בחדשה ,תתבטא בפגיעה דרמטית ביכולתה של המועצה לתפעל את
פעילות הליבה שלה בתחום ההקצבות.
הסכם ההתקשרות עם חברת "נס" עומד להסתיים ,לאחר התקשרות בת חמש שנים .נדרשת הארכת תוקף
ההתקשרות ,לשנתיים נוספות ,בשלב זה ,לצורך קבלת שירותי תחזוקה שוטפים עבור המערכת מאת ספק
זה.
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ספק זה הנו:

 ספק יחיד

 ספק חוץ

אומדן  /שווי ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות:

שנתיים עם סעיפי הארכה.

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)
נא להתייחס לסעיפים הבאים:
 .1האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע
ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט ,התכתבות עם ספקים ,פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
 .2ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות ,יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם
לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
 .3נימוקים והערות נוספות
הנימוקים הובאו בהרחבה בפרק "תיאור ההתקשרות" .לאור העובדה כי מדובר במערכת ייחודית,
שנתפרה במיוחד לפי דרישותיה של המועצה ,ולאור העובדה שאין מערכות דומות כ'מוצרי מדף' בשוק,
לא ניתן לאתר ספקים אשר יוכלו להציע שירותי תחזוקה למערכת זו .הפסקת ההתקשרות עם "נס",
משמעותה – החלפת המערכת במערכת חדשה ,שתיבנה על ידי ספק חדש .בנייה של מערכת חדשה תהיה
כרוכה בעלויות גבוהות ,אשר תנבענה ,בין היתר ,מן הצורך בכל אלה :הפסקה זמנית של פעולת המערכת
הקיימת ,חיבור מחדש של היישויות הנתמכות למערכת החדשה והדרכתן באופן הפעלתה ,עלויות
הכרוכות בפיתוחה של המערכת החדשה.
הדרכה של ספק חדש שלא היה מעורב בבניית המערכת בתחזוקתה תחייב תהליך ארוך ויקר ,אשר יהיה
כרוך בעלויות גבוהות ,בהתחשב במורכבותה של המערכת הנוכחית .עלויות תידרשנה גם לצורך כיסוי
עלות העבודה של הספק הנוכחי ,לצורך מתן ההדרכות הדרושות.
על סמך ניסיוני המקצועי ,אני מעריך ,ברמה גבוהה של ודאות ,כי גם אם תושקענה תשומות בהדרכה של
ספק חדש ביחס לפעולתה של המערכת ,תהליך זה לא יביא את הספק החדש לרמת התפעול והתחזוקה
הנדרשת.
בשלב זה ,הואיל ו אין מדובר ב"מוצר מדף" שיש עבורו ספקי שירות זמינים ,אין כל תועלת בחיפוש ספקים
כאלה.
לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.
חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה ,במסגרת תפקידי כמנהל פרויקטים וכמי
שאפיין את המערכת נשוא הבקשה.
בכבוד רב,
מנחם סגל
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