טופס:

חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ
משרד האוצר
אגף החשב הכללי
תכ"ם – התקשרויות ורכישות

פרק משני:
תת פרק:
הוראה מקשרת:
מספר טופס:
מהדורה:

סוגי מכרזים והתקשרויות
התקשרות בפטור ממכרז
7.3.6.2
ט7.3.6.2.1.
תת מהדורה01:
01

אל :ועדת המכרזים
משרד:
יחידה מזמינה:
תאריך:

הנדון :חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד /ספק חוץ
הבקשה מסתמכת על תקנה ( )31(3  / )29(3 סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות
תכ"ם" ,פטור מחובת המכרז" ,מס' 7.8.1והוראת תכ"ם" ,בחינת קיומם של ספקים ומיזמים" ,מס' .7.8.2
תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
חומוס וטחינה מנה אישית של שטראוס

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

 כן

 לא

סוג ההתקשרות( :סמן  Xבמקום המתאים)
 טובין

 שירותים

שם הספק:

שטראוס גרופ בע"מ

מספר הספק

520003781

 ביצוע עבודה

(ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה)
ספק זה הנו:

ספק יחיד

אומדן  /שווי ההתקשרות:

 + ₪ 1,250,000מע"מ

תקופת ההתקשרות:

חמש שנים

בתוקף מיום:
01.01.2010
שם המאשר:
ליאור אגאי
אתר הוראות תכ"ם :קישור לאתר הוראות התכ"ם

ספק חוץ

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

טופס:

משרד האוצר
אגף החשב הכללי
תכ"ם – התקשרויות ורכישות

פרק משני:
תת פרק:
הוראה מקשרת:
מספר טופס:
מהדורה:

סוגי מכרזים והתקשרויות
התקשרות בפטור ממכרז
7.3.6.2
ט7.3.6.2.1.
תת מהדורה01:
01

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:
 .1האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות
שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט ,התכתבות עם ספקים ,פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
 .2ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות ,יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע
ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
 .3נימוקים והערות נוספות
יש כמות מצומצמת של אלרגנים ביחד לחברות האחרות (המכילים בנוסף סויה  ,חרדל  ,אגוזי מלך ואגוזים)
אי לכך ובהתאם לזאת החומוס והטחינה המבוקשים עונים על צרכים של אוכלוסיות מגוונות יותר הסובלות
מאלרגיות כמו חולי צליאק ועוד בניגוד לחברות האחרות.
המוצרים של שטראוס מסוג מנה אישית של חומוס וטחינה נושאים את תו הסימון "ללא גלוטן" בניגוד לספקים
האחרים! ולכן אינה קיימת הגבלה על מתן המוצרים למטופלים הסובלים מצליאק
המוצר הנל בניגוד למוצרים אחרים בעל טעימות טובה יותר לעומת ספקים אחרים עפ בדיקות .
המוצרים של שטראוס מסוג מנה אישית של חומוס וטחינה מכילים
רכיבים תזונתיים חיוניים :מכיל כמות חלבון במידה נאותה ,מכיל כמות מופחתת של נתרן עפ"י דרישות משה"ב,
מכיל סיבים תזונתיים המעלים תחושת שובע ומסייעים בפעילות מערכת העיכול.
לאחר בדיקה מעמיקה יש להגדיר את המוצרים סלט חומוס וסלט טחינה כספק יחיד מאחר והמוצרים האחרים
הקיימים בשוק אינם תואמים את דרישותינו !!.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.
בכבוד רב,
שרה שטרן קטיעי

מנהלת המחלקה לתזונה

שם בעל הסמכות המקצועית

בתוקף מיום:
01.01.2010
שם המאשר:
ליאור אגאי
אתר הוראות תכ"ם :קישור לאתר הוראות התכ"ם

שרה שטרן קטיעי

תפקיד בעל הסמכות המקצועית

תפקיד:

חתימה

עמוד  2מתוך 2
מנהל מינהל הרכש הממשלתי
לפניות ושאלותtakam@mof.gov.il :

