
 

 

 

 

 

 ספק חוץ/חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד הטופס:שם 

 7.8.2מספר הוראה:  התקשרויות ורכישות פרק ראשי:

 7.8.2.1מספר טופס: ט.  פטור ממכרז פרק משני:

01.01.2010בתוקף מיום:   
 שם המאשר: ליאור אגאי

 תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי
 2 מתוך 1 עמוד

 
 ועדת המכרזים אל: 

 
 
 

 
 ספק חוץ /חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד הנדון:

 

ועל  לתקנות חובת מכרזיםסמן את התקנה המתאימהX 3(29 / ) 3(31( ) )  בקשה מסתמכת על תקנהה

 .7.8.2-ו 7.8.1הוראות תכ"ם מס' 
 

 שרות )רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה(תיאור מהות ההתק

 נתונים בביקורתה, המשמשת לתחקור רשיונות של התכנה אידיא 12תחזוקה לשירותי חידוש 

 

 

 

 
 

 לא  X    כן   מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?         זה האם קיים בנושא 
 

 במקום המתאים( X: )סמן התקשרותסוג ה
 

     טובין X  יםשירות    עבודהביצוע 

 
 

 דן נתניהו - IACS שם הספק:

 מספר הספק 

 )ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה( 

512667239 

 ספק חוץ   ספק יחיד    X   ספק זה הנו: 

 ח"ש 0105,00 אומדן / שווי ההתקשרות:

 ( שנתיים)  2022-2021 תקופת ההתקשרות: 

 

 מבקר המדינהרד שמ :משרד

 מערכות מידעאגף  ה מזמינה:יחיד

 29.10.2020 תאריך:



 

 

 
 

ספק /חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד הטופס:שם 
 חוץ

 7.8.2מספר הוראה:  התקשרויות ורכישות פרק ראשי:

 7.8.2.1מספר טופס: ט.  פטור ממכרז פרק משני:

 

 

 2 מתוך 2 עמוד 1.01.20100 בתוקף מיום:

http://takam.mof.gov.il 

 נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)
 

 ים: נא להתייחס לסעיפים הבא

כולל פירוט מקורות מידע ופעולות  נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעתשבהם אמצעים . ה1

 שננקטו )לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה(.

התאמתם לביצוע  )אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי ממצאי הבדיקה. 2

 ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ(

 נימוקים והערות נוספות. 3

 

 מיומנים בשימוש בוהביקורת  עובדיו נמצא בשימוש המשרד זה זמן רבהמוצר 

 אקסל.שערכנו לא נמצא מוצר חליפי העונה על כל הדרישות בעולם תחקורי הנתונים, גם לא בבדיקות 

  .הינו המשווק המורשה היחידי בארץהספק  -להצהרת היצרן בהתאם 

 

 

 

 

 

 

 

 
 חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

 
            בכבוד רב,                                    

                             

  אגף מערכות מידע מנהל  סולמוןשרון 

 חתימה תפקיד בעל הסמכות המקצועית שם בעל הסמכות המקצועית

 


