
 
 

 לרכישת טובין, עבודות ושירותים /חוץהנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 17.4.2018ההודעה:  פרסוםתאריך 

 
 , 2010-התש"ע ,( לתקנות חוק חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(18)3בהתאם לתקנה 

 PRODUSITY  –להתקשר עם ספק יחיד בכוונת האוניברסיטה 
 

 

 .ברפואה ביצוע התאמות לתוכנת ניהול משאבים למרכז אקדמי ללימודי המשך :מהות ההתקשרות
 

 עם אפשרות להארכה במידת הצורך. שנים 3עד לטווח של הינה  קשרות ההת :תקופת ההתקשרות
 

 ולהודיע על כך אדם הסבור כי קיים ספק ישראלי נוסף המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות 

 .17:00בשעה  2.5.2018 ימים ממועד פרסום ההודעה ועד ליום 10בתוך 

 

 כתב בלבד, באמצעות הדוא"ל לכתובת שבלינק כאןפניות כאמור יש להעביר ב
 

 03-6407255הפקס: באמצעות או 
 

 :לצרף  לכל פניה יש
 .הפונה של התקשרות ופרטי מען ,שם .1
 .המוצע הספק של ופרטי התקשרות מען ,שם .2
 . המוצע הספק של ההתאגדות סטטוס .3
 של הספק המוצע ונשוא ההתקשרות.פירוט בדבר ניסיונו  .4

 
 איזה חסרה תהיה אשר פנייה או/ו האחרון המועד לאחר במען האוניברסיטה תתקבל אשר פנייה

  .ועדת המכרזים ידי על תיבחן לא לעיל, מהפרטים הנקובים

  מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי.
 

mailto:michraz-haspaka@tau.ac.il


 16/4/2018תאריך: 

 לכבוד, 
 ועדת המכרזים, 

 אוניברסיטת תל אביב

 חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץהנדון: 

 ( לתקנות חוק חובת המכרזים.18) 3בהתבסס על תקנה  יחידאנו מבקשים לאשר התקשרות עם ספק 

 לימודי המשךלניהול משאבים למרכז אקדמי ביצוע התאמות לתוכנת : מהות ההתקשרות
 .ברפואה

 .PRO SCHOOL. משווקת את תכנת PRODUSITY: שם ספק

עם אפשרות להארכה במידת  שנים 3עד לטווח של הינה  קשרות ההת: תקופת ההתקשרות
 הצורך.

 : /חוץהנימוקים לספק יחיד

  תוכנתPRO SCHOOL לאחר  במרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה בשימוש נמצאת

  מפתחת התוכנה. - PRODUSITYמחברת  כתוכנת מדף שנרכשה

  ן מעוניי המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואהוכעת  מאוד עובדת בצורה טובההתוכנה
שיפור  ביניהן גם המרכז כך שהתוכנה תענה בצורה טובה יותר על צרכי בביצוע התאמות
 .  ממשק עם תוכנות אחרות בקמפוסיכולות התוכנה ב

  לא ידוע לנו על ספק אחר למעטPRODUSITY .שיודע ויכול לבצע את ההתאמות הנדרשות 

אשר  ומודרנית כנולוגיה מתקדמתרואים חשיבות שהמרכז האקדמי ללימודי המשך יתנהל בט אנו

 ווה תשתית לשינוי ההוראתי הנדרש.יה

 בברכה,

 ילההשם: אליה סימה 

 ברפואה רכזת מרכז אקדמי ללימודי המשך תפקיד:
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