
 

תאריך קבלת 
 ההחלטה

שווי  שם הספק מהות ההתקשרות
התקשרות 

 משוער

 נימוקים סעיף בתקנות

הרחבת  12/9/2019
 ההתקשרות עם 
חברת טלדור 

 תקשורת בע"מ
כך שיתבצע שדרוג 
של המרכזייה וזו 
תותאם לצרכי 
הקמפוס העתידיים 

בטכנולוגיות 
המתקדמות 

הנהוגות בשוק 
ומתן מענה לצרכי 
הקמפוס ושמירת 

 יתירות

חברת טלדור 
 תקשורת בע"מ
 

כל היקף 
ההתקשרות 
המורחבת 

הינו 
610,500  ,₪

לא כולל 
 מע"מ

 (2( ב )4) 3תקנה 
לתקנות חובת 

סעיף   - המכרזים
לנוהל  5.3.3.3

 התקשרויות

לשדרוג חלקי של אוניברסיטה השערכה החברה זכתה במכרז  .1
 המכרז כלל שני חלקים, חלק. 2013המרכזייה במהלך חודש אוקטובר 

ראשון של שדרוג חלקי של המרכזייה וחלק שני של מתן שירותי 
שנים. עם סיום שדרוג המרכזייה לקראת  5תחזוקה כולל חלפים למשך 

 החל מתן שירותי התחזוקה למרכזייה ע"י החברה. 2015סוף שנת 
ות התקדמו ואין דרוג הקמפוס גדל במספר המבנים. הטכנולוגימאז הש .2

שלוחות ומשמשת בנוסף  6000המרכזייה משרתת כ  .גיבוי לציוד הישן
לגילוי דיווח ובקרה, מערכות ללקוי תקשורת טלפוניה גם כמערכת 

מערכות בקרת כניסה, מקררים,  ,ותקלות כיבוי אש, מערכת התראותו
 ועוד,נתבי שיחות  אינקובטורים

תאימה לצרכי הקמפוס המרכזייה ולה שלג ודרישנבחנה האופציה לבצע  .3
 הסלולרב השימוש במערכות יהרחכן לוI.P נולוגיית המתקדמים בטכ

אולם, לשם ביצוע השדרוג והידוק הקשר בין הטלפון הנייד והמשרד. 
את ההתקשרות הקיימת עם חברת טלדור הואיל הנ"ל יש צורך להרחיב 

והתקשרות עם חברה חדשה לעניין זה תוביל לכך שהאוניברסיטה תאלץ 
להחליף את כל הציוד שכבר שודרג במסגרת ההתקשרות המקורית, 
דבר זה היה צפוי להסתכם בעלויות גבוהות מאוד של האוניברסיטה וכן 

 הציוד והתשתיות. לזמני השבתה ארוכים בגין הצורך בהחלפת כלל
לא נעשו התקשרויות המשך מאז חתימת ההסכם המקורי והשווי של  .4

בגין  לא כולל מע"מ₪,  384,000 -ההרחבה המבוקשת הינו בסך של כ
הרחבת השרתים לצורך יתירות בעלות השדרוג הנוסף שהינו הכרחי וכן 

סך כל היקף ההתקשרות לא כולל מע"מ. ₪,  226,500נוספת של 
 לא כולל מע"מ, לפי הפירוט כדלקמן:₪,  610,500הינו המורחבת 

 חודש בגין השדרוג והגדלת היתירותל₪  6400 סך של תשלום חודשי ב      
 שנים. 5לחודש, שניהם  למשך ₪  3,775בתשלום חודשי של       

 



 

 

לטווח הקצר  ונבחנו כל החלופות הןכל הבדיקות כאמור, לאחר שנעשו  .5
בתנאים  ם חברת טלדור הינההרחבת ההתקשרות ע ,לטווח הארוךהן ו

המיטיבים עם האוניברסיטה ואף נדרשת לשמירה על האחידות, 
 החיסכון והיעילות

את הרחבת ההתקשרות הואיל והרחבת  השריאועדת המכרזים  .6
לנוהל  5.3.3.3ההתקשרות עומדת בכל התנאים המפורטים בסעיף 

התקשרויות והוועדה השתכנעה כי קיימים נימוקים של חיסכון ויעילות 
קשרות עם חברה אחרת תחייב החלפה של הואיל וההת בהתקשרות זו

כל הציוד הקיים בשווי הגבוה בהרבה מעלות השדרוג ואף תכלול זמני 
 .השבתה של שירותי הטלפוניה והתקשורת למשך תקופת השדרוג

 .18.9.2019האוניברסיטה אישר את הבקשה ביום מנכ"ל  .7

 

 


