
  

    

  בנק ישראל
  מחלקת המטבע

  

  

  ספק יחידחוות דעת מקצועית בעניין התקשרות עם  הנדון:

  ) לתקנות חובת המכרזים.29(3חוות דעת זו ניתנת בהתאם לתקנה 

 נושא ההתקשרות: .1

 הדרכה, תמיכה, תחזוקה שירותי כולל מעות ובחינת לניתוחקופ השוואתי מיקרוס מכשיר רכישת           

  ואחריות

 תיאור ההתקשרות (רקע ופירוט): .2

מיקרוסקופ לצורך רכישת מכשיר  מיקרוטק בע"ממעוניין להתקשר עם חברת  ישראל בנק

, וכן לצורך קבלת שירותי תחזוקה, תמיכה, הדרכה ואחריות עבור מעותלניתוח ובחינת השוואתי 

 מכשיר זה. 

    51721457 מס' ח"פ/ע"מ:  )Microtech Ltdמיקרוטק (: הספקשם  .3

  מע"מ כדין בתוספת  euro 150,000 -כ  :, כולל כל זכות ברירהההתקשרות שווי .4

 02/01/2022מתאריך: :    הצפויה תקופת ההתקשרות .5

 02/01/2027עד תאריך:                                                   

א(א) לתקנות 3להלן חוות דעתי, בהתאם לתקנה , ל לענייןסמכות המקצועית בבנק ישראה בעלכ

  ספק יחיד:, כי הספק הוא 1993 -חובת המכרזים התשנ"ג 

מחלקת המטבע למדה על שיטות העבודה הקיימות בתחום וקיבלה מידע לגבי הפתרונות הקיימים 

  השוואתי של מעות הדורש השוואה של שני מוצגים בו זמנית.בנושא ניתוח 

הינה החברה היחידה בעולם המייצרת סוג כזה של  Leicaבהתאם לבחינת השוק עולה כי חברת 

הינה הנציגה הבלעדית בישראל  מיקרוטק בע"מחברת  דרישות הבנק. העונה על מיקרוסקופים 

היחידה בארץ המורשת ליתן מענה לתקלות טכנולוגיות במכשיר, ו Leicaהמיקרוסקופ של יצרן 

 תי תחזוקה, תמיכה, הדרכה ואחריות. לרבות קבלת שירו

משתמשים גופים ממלכתיים וביטחוניים רבים  Leicaהמיוצרים על ידי  במיקרוסקופיםיצוין כי 

מניתוח הצורך על ידי הן בארץ והן מעבדות לניתוח מזויפים בבנקים מרכזיים ובמיטבעות בחו"ל.  

עמוק בין בנק ישראל לבין גורמי  מחלקת המטבע בבנק, עולה כי על מנת שיתקיים שיתוף פעולה

לעניין  האכיפה, ובייחוד המעבדה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל, המהווים שותפים אסטרטגיים



 המעותנדרשת יצירת שפה משותפת ושיטת עבודה אחידה בעת ניתוח המלחמה בזיופי מטבע 

  . בנוסף, לרבות שימוש במכשירים דומים

לקת המטבע רואה בספק זה כספק היחיד שיכול לתת מענה לסיכום ובהתבסס על האמור לעיל מח

  על הצורך עבור בנק ישראל.

  

  חוות דעת זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית בבנק לנושא זה.

  

   מנהל יחידת תפעול מזומניםהתפקיד:        רועי גרוס :בבנק שם הגורם המקצועי

  

 ____________________חתימה:                         08/08/2021תאריך:        


