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 ספק יחיד

חממת צמחי תועלת משמשת כבית גידול של צמחים המשמשים את האדם  .1

כמזון, בשמים, תרופות וכדומה )להלן:"החממה"(. הצמחים גדלים בחממה 

 עם מערכת בקרת אקלים מאולץ על מנת לשמר תנאים אופטימליים לגידולם.  

אוטומציה מערכת בקרת האקלים בחממה הוקמה על ידי חברת דגן  .2

כחלק מההקמה הכוללת שנה  20 -לפני כ"החברה"(  בחקלאות בע"מ )להלן:

של החממה שבוצעה ע"י ספקים אחרים. במסגרת הקמת מערכת בקרת 

האקלים הנ"ל התקינה החברה את כל מערכות הבקרה הרלוונטיות הכוללות 

ת בצירוף וילון, מערכת סחרור מים, חלונו למערכת, לרבות מערכת מזרון לח

גג הנפתחים לאוורור, מפוחי אוורור, מערכת בקרה הכוללת בקר ומערכת 

 החשמל.

כתוצאה לאחרונה החלה מערכת בקרת האקלים לסבול מתקלות רבות  .3

אשר גורמות לכך שלא נוצר האקלים הנדרש לצורך גידול מבלאי טבעי 

התקלות הינן, בין היתר: מאווררים תקולים, המערכת של חלונות  הצמחים.

 אינה עובדת, המזרון הלח הרוס,  מערכת הבקרה לא פועלת. הגג

לאור האמור לעיל, נדרש לתקן בדחיפות את מערכת בקרת האקלים בחממה  .4

לשם המשך הגידול התקין של צמחי התועלת הקיימים וכן של צמחים 

נוספים המועברים לחממה זו לשם הצלתם הדחופה ולשם כך מבוקש אישור 

אשר הקימה מערכת בקרת האקלים בחממה  הועדה להתקשר עם החברה

ומכירה את צרכיה כספק יחיד בנסיבות העניין. יובהר כי אין ספק אחר בארץ 



 

 

שמכיר את מערכת בקרת האקלים המותקנת בחממה והתקשרות עם ספק 

אחר לשם ביצוע השירותים תאלץ את האוניברסיטה להחליף את המערכות 

לץ לשאת בעלויות גבוהות יותר הקיימות בחממה ולפיכך האוניברסיטה תא

עוד יצוין כי  מעלות תיקונה של המערכת הקיימת בחממה ע"י החברה.

 ניסיונות לאתר חברה מתחרה בתחום לא צלחו. 

, החליטה כי בשים לב לנימוקים 27/7/2021ועדת המכרזים בישיבתה מיום  .5

וההצדקות המפורטים לעיל, לסווג את ההתקשרות כהתקשרות עם ספק 

יש לפרסם חוו"ד גורם מקצועי בהתאם לתקנות  , וכי בנסיבות הענייןיחיד 

ולהביא בפני הוועדה את הנושא לדיון לאחר חלוף המועדים הנחוצים לצורך 

 הפרסום.

, פורסמה ההודעה על 27/7/2021בהמשך להחלטת ועדת המכרזים מיום  .6

כוונה להתקשר עם ספק יחיד באתר המכרזים של האוניברסיטה ביום 

27/7/2021. 

 לא התקבלו פניות ו/או השגות בקשר עם פרסום ההודעה הנ"ל. .7

הואיל והפרסום , החליטה כי 10/8/2021ועדת המכרזים בישיבתה מיום  .8

נעשה בהתאם לנדרש בתקנות ומשלא נתקבלה כל פנייה מספק אחר בעניין, 

השתכנעה הוועדה כי בנסיבות העניין ולאור נימוקיו של הגורם המקצועי כי 

 לביצוע עבודה זו. בנסיבות העניין מדובר בספק יחיד 


