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הודעה על החלטה להתקשר בהליך פטור ממכרז 
לקבלת שירותי תמיכה למערכות מחשוב 

החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ (להלן: "החברה") מתכבדת בזאת להודיע כי וועדת 

המכרזים של החברה החליטה בישיבתה מיום 17.8.17 להתקשר עם מיינדיו בע"מ (להלן: 

"מיינדיו") בהתקשרות המשך ורכישת "בנק שעות" של 100 ש"ע לביצוע מטלות שונות בתחומי 

המחשוב הקשורות בתמיכה במערך האחסון והתקשורת החדש ובנוסף סיוע ונוכחות בביצוע תרגול 

חירום.  

• 
• 

היקף ההתקשרות הכולל לא יעלה על 25,500 ש"ח (100 ש"ע). 

החיוב והתשלום יתבצע בהתאם לניצול השעות בפועל. 

פטור מחובת מכרז לפי תקנה  3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  – 1993 (התקשרות 

המשך בתנאים זהים). 

 :ל"נ הנה התקיפל זמכרבת וחר מוטפבות רשלהתקם יוקימנה

לחברת מיינדיו היכרות מעמיקה עם מערך המחשוב של החברה היות והיא סייעה לחברה, לשביעות 

רצונה המלאה, בהקמת מערך האחסון הנוכחי החדש לרבות תכנון, רכש, ארכיטקטורה והקמה, 

ובכך צברו ידע רלוונטי גם לגבי פרויקט זה. המשך התקשרות עימם יהיה יתרון לחברה מבחינה 

מקצועית והן מבחינה כלכלית (חסכון בשעות עבודה של לימוד והיכרות שנותן שירות אחר היה 

צריך להשקיע). 

הרחבת ההתקשרות עם מיינדיו בוצעה לאור התקנת מערך האחסון החדש, והצורך בחברה לקבלת 

שירותי תמיכה למערכות החדשות וזאת לאור החיסכון והיעילות שיהיה בהמשך ההתקשרות עמם, 

מהנימוקים המפורטים לעיל. 

 ת:רוהבהם שלת פנול תןליו ניאה רבחבר שקהש אי

ברק זילברשטיין 
טלפון: 03-9257015 
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