
 

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

 20/8/2020תאריך פרסום ההודעה: 

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

 תוכנות בית השיטה בע"מ יחיד:להתקשר עם ספק בכוונת האוניברסיטה 

 רכישת תוכנה לניהול מערך המשתלמים ביחידות השונות מהות ההתקשרות:

 משנה"ל תשפ"א והלאה. תקופת ההתקשרות:

 

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

 .17:00 בשעה 3.9.2020 ליוםימים ממועד פרסום ההודעה ועד  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.
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 19.08.2020תאריך: 

 לכבוד, 
 ועדת המכרזים, 

 אוניברסיטת תל אביב

 

 חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחידהנדון: 

( לתקנות חובת המכרזים 18) 3אנו מבקשים לאשר התקשרות עם ספק יחיד בהתבסס על תקנה 

 2010-)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע

 ביחידות השונותרכישת תוכנה לניהול מערך המשתלמים  :מהות ההתקשרות

 תוכנות בית השיטה בע"מ שם ספק:

 ואילךשנה"ל תשפ"א  :תקופת ההתקשרות

 רקע:

שאינן תחת המתווה האקדמי כדוגמת ב מתקיימת פעילות ענפה ביחידות באוניברסיטת תל אבי

 לימודי המשך, השתלמויות, קורסי העשרה וכדומה. 

תלמידים הלוקחים חלק בפעילויות אלה, אינם מנוהלים במערכת מינהל התלמידים המרכזית של 

ת ל"קהל" ייעודי זה שלרוב הינו חלק תאמומערכת אינה מההאוניברסיטה, שכן פונקציונאליות 

 .מהמערכת לזמן קצר

מי או )לעיתים בפיתוח עצ יםלוקאלימאלתרת פתרונות ארעיים וכל יחידה לאור האמור לעיל, 

 .(ניהול התקשרות מרכזי, תוך איבוד היתרון לגודל הכלול תחת התקשרות עצמאית עם ספקים

ידניים או סמי בהם נעשה שימוש הינם מיושנים, ממיפוי המצב הקיים בשטח, עולה כי הפתרונות 

לא תומכים , וחמור מכך נתוני התקבולים במערכת הקיימת אינם שלמים / נכוניםידניים, 

בקרה מובנית על התהליכים וממשק )אין  א מתממשקים למערכות הנדרשותלוהעבודה, בתהליכי 

 (.ERPמוסדר עם מערכת ה 

 על סף קריסה. נמצאות חלק מהמערכותבבדיקה שערכנו בשנה האחרונה הסתבר כי 

צורת העבודה הנוכחית אינה מאפשרת תהליכי גבייה ובקרה אי לכך ברור לכל בר דעת כי 

 . שיטתיים וסדורים

 הנימוקים לספק יחיד: 

ליחידות בהן בראש ובראשונה ( 18/10/2020לקראת שנה"ל תשפ"א ) מענה מהיר נדרש .1

 מכות יותר ונמצאות בתהליכי קריסה. עושים שימוש במערכות בפיתוח עצמי שאינן נת

מערכות מהיר ויעיל מקצועית גם הזכות העובדה שמתממשק לספק פתרון זה מספק 

ממשק נדרשים לייצר כחלק מניהול מערך המשתלמים אנו זאת ועוד,  איתן אנו עובדים.

 . ERP-: ממת"א ולמערכות הליבה באוניברסיטה

התנסות קודמת עם חיבורים למערכות אלו ואף וצלח את מבחני אבטחת הייעודי לספק 

 המידע שבוצעו מטעם אגף מערכות מידע.



 מודול נוסףר בהוספת בשכן מדו הרחבת הסכם התקשרות קייםהרכש הינו בבחינת  .2

 . מערכת לתכנון ושיבוץ כיתות() למערכת שמוטמעת כיום באוניברסיטה

 ואין צורך בהקמת תשתית מאפס.  משכך, התשתיות והממשקים כבר הוטמעו בחלקם

במערכות מנהל תלמידים שמוטמעות במוסדות אקדמיים.  ניסיון רב שניםלספק זה  .3

ומשרתת מגוון גדול של לקוחות, מהמוסדות הגדולים ביותר  נחשבת למובילה בתחומה

 . בארץ ועד למכללות ובתי ספר קטנים עם התמחויות ייחודיות

 

 מקצועי ומקיף לכל הדרישות שהועלו.מהיר, מציע פתרון הינו היחיד שהספק לסיכום: 

 

 בברכה, 

 אורי פריד שפי

 נהלת היחידה לארגון ושיטותמ
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