
 

 

 

 

 

 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 משני:פרק 

01.01.2010בתוקף מיום:   
 שם המאשר: ליאור אגאי

 תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי
 3 מתוך 1 עמוד

 
 
 

 
 

 
 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' 
 

 תיאור מהות ההתקשרות )רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה(
שכר לרכישת שירותי תחזוקה  מלםלהתקשר עם חברת מתכוון  )להלן: המשרד( משרד מבקר המדינה

 ותפעול לממשקי מערכת השכר ) משכית ( עם מערכת הסאפ המותקנת במשרד. 

כיוון שמלם שכר הינה היצרנית של המערכת, והמתפעלת הבלעדית שלה למתן שירותי חישוב שכר והפקת 

 תלושים, לפי מיטב דעתי המקצועית אין גוף אחר בלעדיה המסוגל לספק שירות זה.

 

, מפתחת המערכת, ובעלת זכויות הקניין הרוחני שלו, משמשת בפועל כגוף הידע מלם שכרחברת 

 היחידי לתחזוקת המוצר ולביצוע פיתוחים משלימים בו.

 

הינה ספק יחיד לשירותים אלו במדינת  מלם שכראי לכך, חוות דעתי המקצועית היא שחברת 

 ישראל.

 

 

 

 
 

 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 

 
 

 בע"מ מלם שכר שם הספק:

 משרד מבקר המדינה :משרד

 טד"מאגף  ה מזמינה:יחיד

 24/11/22 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 משני:פרק 

 

 

 3 מתוך 2 עמוד 1.01.20100 בתוקף מיום:

http://takam.mof.gov.il 

 מספר הספק 

 )ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה( 

513027102 

 ספק חוץ   ספק יחיד    X   ספק זה הנו: 

 ש"ח  כולל מע"מ 70,200 אומדן / שווי ההתקשרות:
 

  2023לשנת  תקופת ההתקשרות: 

 



 

 

 
 

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 משני:פרק 

 

 

 3 מתוך 3 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)
 

 נא להתייחס לסעיפים הבאים: 

כולל פירוט מקורות מידע ופעולות  בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעתנערכו שבהם אמצעים . ה1

  ממצאי הבדיקה. 2

 נימוקים והערות נוספות. 3

 
 אין

 
 חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

 
 בכבוד רב,                                               

                             

  טד"מאגף ייושמים תחום  תאחראי אילנה ליבשיץ 

 

 חתימה תפקיד בעל הסמכות המקצועית שם בעל הסמכות המקצועית

 


