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 מינהל הרכש הממשלתי

תית. המינהל מינהל הרכש הממשלתי הינו גוף מטה בחטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה שבאגף החשב הכללי, המתווה ומבצע את מדיניות הרכש והלוגיסטיקה הממשל

שונות של תחומים ובשיטות במגוון רחב ביצוע מכרזים והתקשרויות מרכזיות  והן על על גיבוש האסטרטגיה לביצוע רכש טובין ושירותים במגזר הממשלתי הן אחראי

ועל  נערכות על ידוה התקשרויות הממשלהבהבקרה ו הפיקוחכחלק מתפקידו אחראי המינהל גם על  .הפחתת עלויות מנהלתיותו ל הממשלהלצורך מיצוי כוח הקנייה ש

 איכות השירותים והטובין המסופקים לה.

 

וכן  הנחלת תורת רכש וידע מקצועי בממשלהככזה, אחראי המינהל לביצוע הדרכות לבעלי התפקידים השונים בממשלה, למהווה מקור לידע בנושא רכש. הרכש מינהל 

חקיקה הליווי ל הטמעת הרפורמה בתקנות חובת המכרזים במשרדי הממשלה ויחידות הסמךהמינהל ל כמו כן, אחראי  .במשרדי הממשלה ליווי גורמי הרכשלו להכשרה 

  בתחום הרכש ויישום החלטות הממשלה בתחום כגון שילוב עסקים קטנים ובינוניים ברכש, קידום תחום הרכש הירוק ועוד.

ואחידות בתהליכי הרכש , בכך למעשה מושגת סטנדרטיזציה ת תכ"מהוראו באמצעותתחום הרכש והלוגיסטיקה בממשלה ב ומדיניותמינהל הרכש מתווה את 

 הממשלתיים. 

מינהל הרכש הממשלתי בשנים האחרונות בנושא הרכש המקוון  כדי למצות את כוח הקנייה של הממשלה וכדי להגיע לאופטימיזציה הממשלתית הטובה ביותר, התמחה

ורת המשחקים במכרזים במטרה להפחית ככל הניתן את המחיר המושג במכרז ולמקסם את התועלת המתקבלת שימוש בתאוריות מתקדמות בתחום תתוך התייחסות ו

 לאורך חיי המכרז.
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 מתבצע באמצעות רכש מרכזי. 03% -, מתוכם כ)למעט משרד הבטחון( ₪מיליארד  03 -סך הרכש הממשלתי מסתכם בכ

מסך מכרזי מינהל  18% -מכרזי טובין, מכרזי שירותים ומכרזים בתחומים של מחשוב, תקשורת וטכנולוגיה. כמינהל הרכש אחראי לביצוע מגוון רחב של מכרזים ביניהם 

 הרכש עוסקים בתחום המחשוב, התקשורת והטכנולוגיה.

רטים הטכניים במכרזיו, ובמכרזים כחלק מתפקידו בביצוע מכרזים מרכזיים עבור כלל משרדי הממשלה, מסתייע מינהל הרכש ביועצי תוכן ייעודיים לאפיון וכתיבת המפ

כדי לבצע סקר שוק מקיף בו למעשה מושגת האופטימיזציה המשלבת את הטכנולוגיות הקיימות בשוק ואת  נותני שירותים לסוגיהםעתירי טכנולוגיות מתקדמות מסתייע ב

 צרכי הממשלה.

 ים לסוגיהם ומהותם במינהל הרכש הממשלתי:של נותני השירות 0380 -ו 0388אש"ח( לשנים  03להלן פרטי התקשרויות )מעל 
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 1122פירוט התקשרויות לשנת 

תאריך יצירת  הזמנת רכש  #
 ההזמנה

ערך ההזמנה בש"ח  תיאור הזמנה  שם הספק
 כולל מע"מ

ביצוע בפועל בש"ח 
 כולל מע"מ

 1,638,398.07 1,667,500.00 התקשורת והמחשביםניהול פרויקטים ומכרזים מרכזיים בתחומי  טלדור יועצים בע"מ 18/01/2011 4500493383 1

יוניק תעשיות תוכנה  18/01/2011 4500493386 2
 בע"מ

 86,589.29 189,293.44 מכרזי רכש מרכזיים בתחומים טכנולוגיים

ארגון ומדעי נהול  -אמן  18/01/2011 4500493387 3
 יועצים בעמ

ניהול מערך ההדרכות וההטמעות לכלל משרדי הממשלה עבור 
 כלל המכרזים המרכזיים בתחום המחשוב 

183,280.00 177,132.66 

מרטנס הופמן שירותי  18/01/2011 4500493389 4
 מיחשוב בע"מ

 583,883.69 589,683.68 ניהול מערכות מחשוב במינהל הרכש 

ומערכות טאקט מחשבים  18/01/2011 4500493392 5
 בע"מ

 97,589.92 335,410.52 ניהול פרוייקטים ומכרזים מרכזיים בתחום החומרה והמולטימדיה 

המרכז האקדמי למשפט  30/01/2011 4500498048 6
 ולעסקים )ע"ר(

משתתפים  03במעלה החמישה  81/0/88קורס דיני מכרזים 
הקורס נערך בהתאם לחוק חובת המכרזים  -מחזור ראשון 

 עבור חברי ועדות מכרזים במשרדי הממשלה  ותקנותיו

70,000.00 70,000.00 

וואן שירותי תוכנה  06/03/2011 4500508115 7
 ( בע"מ8990)

 462,409.65 462,409.64 ניהול פרוייקטים ומכרזים מרכזיים בתחום התוכנה

מטריקס אי. טי. מערכות  20/06/2011 4500540177 8
 מידע מתקדמות

 687,398.60 687,398.60 ניהול מערכות מחשוב במינהל הרכש הממשלתי 

מרטנס הופמן שירותי  29/06/2011 4500543701 9
 מיחשוב בע"מ

 298,758.06 298,758.00 מכרזי רכש מרכזיים בתחומים טכנולוגיים

ארגון שרותי  -אשת  06/07/2011 4500546431 10
 תיירות בע"מ

כנס  -משתתפים  003,  01-00/83/88כנס שנתי לחטיבת הנכסים 
 לכלל מנהלי הרכש והלוגיסטיקה במשרדי הממשלה

225,272.00 212,760.24 

המרכז האקדמי למשפט  19/09/2011 4500566785 11
 ולעסקים )ע"ר(

הקורס  -במעלה החמישה  מחזור שני  81/0/88קורס דיני מכרזים 
נערך בהתאם לחוק חובת המכרזים ותקנותיו עבור חברי ועדות 

 מכרזים במשרדי הממשלה 

80,000.00 80,000.00 

רמות מ.א. ניהול  12/12/2011 4500593643 12
 ( בע"מ8990ותחזוקה )

 205,303.99 249,529.41 תחזוקת מבנה מינהל הרכש הממשלתי

 271,440.00 271,440.00 ניהול פרוייקטים ומכרזים מרכזיים לתשתיות תקשורת טלדור יועצים בע"מ 12/12/2011 4500593337 13
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 1121פירוט התקשרויות לשנת  

 

תאריך יצירת  הזמנת רכש  
 ההזמנה

ערך ההזמנה בש"ח  תיאור הזמנה  שם הספק
 כולל מע"מ

ביצוע בפועל 
בש"ח כולל 

 מע"מ

ארגון ומדעי נהול יועצים  -אמן  05/01/2012 4500601160 1
 בעמ

ניהול מערך ההדרכות וההטמעות לכלל 
משרדי הממשלה עבור כלל המכרזים 

 המרכזיים בתחום המחשוב 

197,200.00 106,046.51 

מטריקס אי. טי. מערכות מידע  27/02/2012 4500622760 2
 מתקדמות

ניהול פרויקטים ומכרזים בתחומי המחשוב 
 לכלל משרדי הממשלה 

172,283.20 170,752.28 

ניהול פרוייקטים ומכרזים מרכזיים  טלדור יועצים בע"מ 30/05/2012 4500652237 3
 לתשתיות תקשורת

312,565.50 310,723.64 

( 8990וואן שירותי תוכנה ) 30/05/2012 4500652246 4
 בע"מ

פרוייקטים ומכרזים מרכזיים בתחום ניהול 
 התוכנה

371,241.00 356,680.57 

יועץ יעודי לאפיון צרכים טכנולוגיים במכרז  דור טכנולוגיות מידע בע"מ 30/08/2012 4500679937 5
 מולטילמדיה לכלל משרדי הממשלה 

75,080.15 75,013.66 

יועץ יעודי לאפיון צרכים טכנולוגיים במכרזי  גבעולי שירותי יעוץ בע"מ 06/08/2012 4500673682 6
 תקשורת לכלל משרדי הממשלה 

77,220.00 77,220.00 


