
 

 

 

 
 

 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 
 2 מתוך 1 עמוד תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

 
 
 

 
 

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

 
ועל  לתקנות חובת מכרזיםסמן את התקנה המתאימה) ) (X 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)
 .2023לשנת  נדרש שירותי תחזוקה ובנק שעות עבור מערכת סינריון

סינריון (לשעבר לביא) לצרכי ניהול שנה שמשרד מבקר המדינה עושה שימוש במערכות  17מזה יותר 

 נוכחות עובדים.

 במהלך השנים הותאמו המערכות במדויק לצרכי ניהול הנוכחות המשרדיים, בהשקעה לא מבוטלת.

 .המערכות שבנידון פועלות כשורה ומשולבות היטב במערך המחשוב
  

אחרות אין כדאיות ויכולת המשרד בוחן חלופות אך לעת זו בשל העלויות, המורכבות, הממשקים למערכות 

 להחלפה.

חברת סינריון הינה על פי הצהרתה יצרן המערכת והגוף היחידי המוסמך על ידה לספק שירותי תמיכה 

מצב העניינים בפועל הינו שהחברה הינה הספק היחיד המסוגל לספק  -והמשך פיתוח עבורה. כיוון שכך 

 שירותים אלו 

 
 

 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"מפיתוח ומערכות  סינריון שם הספק:

 משרד מבקר המדינה :משרד
 טד"מאגף  ה מזמינה:יחיד

 1/12/22 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 פרק משני:

 

 

 2 מתוך 2 עמוד 1.01.20100 בתוקף מיום:

http://takam.mof.gov.il 

 מספר הספק 
 (ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה) 

512667239 

 ספק חוץ   ספק יחיד    X   ספק זה הנו: 
 ש"ח  כולל מע"מ  54,518 אומדן / שווי ההתקשרות:

 
  2023לשנת  תקופת ההתקשרות: 

 נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 

 נא להתייחס לסעיפים הבאים: 
כולל פירוט מקורות מידע ופעולות  נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעתשבהם אמצעים . ה1

  ממצאי הבדיקה. 2

 נימוקים והערות נוספות. 3
 

הינה על פי הצהרתה יצרן המערכת והגוף היחידי המוסמך על ידה לספק שירותי תמיכה  חברת סינריון

מצב העניינים בפועל הינו שהחברה הינה הספק היחיד המסוגל לספק  -והמשך פיתוח עבורה. כיוון שכך 

 שירותים אלו 

 

 
 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

 


