ועדת הבחירות המרכזית לכנסת
המרכ ז המבצעי הלוגיסטי (ממ"ל) והיסעים
 24דצמבר 2019
כ"ו כסלו תש"פ
לכבוד:
ועדת המכרזים
הנדון :בקשה לרכישת מכונות לספירה ופתיחת מעטפות הצבעה
רקע כללי:
בערב יום הבחירות ובמהלך  48שעות שלאחריו ,מתקיים בכנסת מבצע ספירת קולות .במהלך הספירה
נבדקות ,נספרות ונפתחות מאות אלפי מעטפות הצבעה כפולות.
פרסום תוצאות הבחירות הרשמיות תלוי בסיום תהליך הספירה של המעטפות הכפולות ,ומכאן ההכרח כי
מבצע ספיקת הקולות יהיה קצר ויעיל ככל הניתן.
חלק מרכזי בתהליך ספירת הקולות ,הינו תהליך ידני הכולל את ספירת המעטפות החיצוניות ,פתיחתן,
שליפת מעטפות ההצבעה ,ספירתן ,וחלוקה שלהן למנות לצורך פתיחה וספירת פתקי ההצבעה .נוכח
המלצות צוות הפקת לקחים המשרדי לקיצור וייעול מבצע הספירה ,נבחן שילוב של מכונות אוטומטיות.
הממ"ל הלך בהליך אפיון של מכונות מתאימות ובהתאם החל באיתור של מכונות וספקים בארץ ,להלן
תוצאות ההליך.
מאפיינים טכניים:
 .1מכונה שעובדת בקצב ספירה  /פתיחה של  15,000מעטפות מינימום בשעה.
 .2על המכונה להיות דו שימושית:
 2.1בעלת יכולת ספירת מנות מוגדרות של מעטפות.
 2.2בעלת יכולת ספירה ופתיחת מעטפות במקביל.
 .3על המכונה להיות מסוגלת לעבוד  8שעות ברציפות.
 .4זמינות של אספקת המכונות בתוך  30ימי עבודה.
 .5יכולת הדרכה ותמיכה טכנית צמודה במשך  48שעות ולאורך כל מבצע הספירה.
תוצאות תהליך האיתור:
נמצאו שלושה ספקים פוטנציאליים בארץ ,אליהם התבצעה פנייה דחופה לצורך הצגת מוצר העונה
לדרישות הטכניות:
 - AOS .1הציגה מספר דגמים ,ובהם דגם  ,Postmark 3078העונה למפרט טכני הנדרש.
 .2פל-רון -חברה לשיווק בע"מ  -לא קיימת מכונה שיכולה לעמוד בדרישות הנ"ל.
 .3מ.צ.ג -מס מצג סחר – לא השיב לפנייה בסד זמנים הנדרש.
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רחוב השקד  , 6פארק התעשייה חבל מודיעין
טלפון , 03 - 9779000 :פקס  03 - 9779019 :דוא"לyositu@knesset.gov.il :
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המרכז המבצעי הלוגיסטי (ממ"ל) והיסעים

ועדת הבחירות המרכזית ל כנסת

בהמשך לתהליך האפיון והאיתור שבוצע ,נפגשנו עם נציג חברת  AOSשהציעה את המכונה מדגם
 .Postmark 3078הספק טוען כי הוא הנציג הבלעדי לשיווק המכונה בישראל ,והמציא מכתב מטעם היצרן.
סיכום:
נוכח האמור לעיל ,ועדת המכרזים מתבקשת לאשר את ההתקשרות עם חברת  AOSבפטור ממכרז לפי
סעיף  )29(3בתח"מ (ספק יחיד) לצורך רכישת מכונות לספירה ופתיחת מעטפות הצבעה כמוצע.

בברכה,
יוסי תורן
ראש אגף בכיר ממ"ל
מנהל המרכז מבצעי לוגיסטי והיסעים
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