להלן התקשרות שאושרה בועדת הרכישות של חברת הדואר בישיבתה מיום 19.7.2018
בהליך פטור ממכרז:
התקשרות עם משרד התחבורה – רב קו ()145837
נוכח ההזדמנות העסקית העומדת בפני חברת הדואר ,מאשרת הועדה התקשרות עם חברת
 IBMבהתאם לתקנה  )1(34לתקנות חובת המכרזים ,לביצוע פיתוח והתאמת מערכות
המחשוב בבנק הדואר לפרויקט 'רב קו' של משרד התחבורה.
ההתקשרות עם חברת  IBMמותנית בקבלת הזמנה ממשרד התחבורה.

רישוי סאפ למודול נדל"ן 145663RE-ELEX
מאושרת התקשרות עם חברת 'סאפ ישראל בע"מ' לקבלת רישוי ל 20-משתמשים במודול
הנדל"ן ,לשנים .2019-2020
ההתקשרות בהתאם לתקנה  )8(34לתקנות חובת המכרזים ,מכח חוזה חשכ"ל שבתוקף.
קבלת שירותי תחזוקת מכונות ,תוכנות מיון ומערכות סליקה בבנק הדואר ()145807
מאושרת התקשרות ,בהתאם לתקנה  )29( 3לתקנות חובת המכרזים  ,עם חברת י.א.מיטווך
בע"מ לקבלת שרותי תחזוקת מכונות,ותוכנות מיון ומערכות סליקה.
לדברי בנק הדואר  ,חברת מיטווך היא שסיפקה את המכונות והיא היחידה אשר יכולה
לתחזק אותן.
על אף האמור ,נערכה בדיקה נוספת ולא נמצאו אלטרנטיבות.
הבקשה מאושרת לאחר שפורסמה באתר חברת הדואר כוונה להתקשר עם ספק יחיד אך
לא התקבלה פנייה.
בהתאם לתקנה  ,)29(3ההתקשרות טעונה אישור מנכ"ל.

מיגון כלי רכב איווקו ()145588
מאושרת התקשרו ,ע"פ תקנה  )29(3לתקנות חובת המכרזים ,עם חברת 'בית אלפא
טכנולוגיות בע"מ' לביצוע מיגון מפני ירי ל 3-כלי רכב מסוג איווקו  70c18שישמשו
כבלדריות.
ע"פ מכתב תחבורה חברת בית אלפא הינה ספק יחיד למיגון ירי לכלי רכב מסוג זה.
בהתאם לתקנות פורסמה מודעה האתר האינטרנט של חברת הדואר על הכוונה להתקשר
עם חברת 'בית אלפא' ולא התקבלה פנייה בנושא.
בהתאם לתקנה  ,)29(3ההתקשרות טעונה אישור מנכ"ל.

שירותי סריקה והזנת נתונים לתעודות דרך לשליחים ()145932
מאושרת התקשרות המשך  ,ע"פ תקנה ()4(3ב)( )3לתקנות חובת המכרזים ,מטעמי יעילות
עם חברת 'אי.טי.טי.אי שיווק בע"מ' למתן שירותי סריקה והזנת נתונים לתעודות דרך
לתקופה .1.8.2018 - 31.12.2018
ההתקשרות בפטור ממכרז מאחר שמערכת השליחים החדשה שאמורה לעלות לאוויר
תייתר את הצורך בסריקת התעודות ולכן אין טעם לפרסם מכרז חדש לשירות זה.
בהתאם לתקנות חובת המכרזים ,טעונה הרחבת ההתקשרות אישור מנכ"ל.

