
 

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

 9/8/2020תאריך פרסום ההודעה: 

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

 רפיד אימג' בע"מ. יחיד:להתקשר עם ספק בכוונת האוניברסיטה 

 .רכישת תוכנה לניהול מרפאות שיניים 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 20.8.2020 ליוםימים ממועד פרסום ההודעה ועד  10בתוך 

 

 שבלינק כאןכתב בלבד, באמצעות הדוא"ל לכתובת פניות 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


 6/8/2020תאריך: 

 לכבוד, 
 ועדת המכרזים, 

 אוניברסיטת תל אביב

 

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

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

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

 רכישת תוכנה לניהול מרפאות שיניים :ההתקשרותמהות 

 אימג' בע"מ. רפיד שם ספק:

 משנה"ל תשפ"א והלאה. :תקופת ההתקשרות

 הנימוקים לספק יחיד: 

 ביה"ס לרפואת שיניים מפעיל מרפאות שיניים במסגרת תכנית הלימודים של ביה"ס.

 ביה"ס פועל מזה כעשור בתוכנת "דוקטור".

 "רפיד".-"דוקטור" ו –בישראל פעילות שתי תוכנות עיקריות 

, עלו דרישות וצרכים KPMGבעקבות דו"ח ביקורת שנערך בביה"ס ע"י רו"ח דני אורנבוך ממשרד 

לניהול נכון של המרפאות במישור הכלכלי והתקשורת מול גזברות האוניברסיטה. במסגרת מיפוי 

 על מנת שניתן יהיה:נוספות  דרישות  הכרחיותהצרכים שנעשה בעקבות הדו"ח הועלו 

לקבל כלי ניהול פיננסיים ואחרים  לנהל את כל מחלקות ביה"ס בתוכנה אחת בלבד. .1

 .מהתוכנה

  של האוניברסיטה.  ERP-להתחבר למערכת ה .2

  לענות לממצאי הביקורת. .3

 לשונית.-לנהל סטודנטים ומתמחים זרים במערכת רב .4

לעמוד בסטנדרטים מתקדמים  לנהל את הישגי הסטודנטים ישירות מתוך המערכת. .5

 בתקשורת מול מתרפאים ורופאים.

כמו כן נערכה ישיבה בהשתתפות ראש ביה"ס, מנהל .החברות בשאלון צרכים זהה  פנינו לשתי

המרפאות, ראשי המחלקות, רכזת המחשוב, מנהלת הקבלה ותקציבנית ביה"ס, בה הוצגה תוכנת 

ומספק , מדויק עלה כי תוכנת "רפיד" נותנת מענה רחב לאחר דיון ובחינת כל הנתונים,  ,"רפיד" 

 .הבקרה הפיננסית וניהול הסטודנטיםשצוינו לעיל, בעיקר בתחום הדרישות כל  ר עםבקש

                                                                                                                     

 ,בברכה                                                                                                                 

 מטלון שלמה' פרופ                                                                                                           

 לרפואת שיניםאש בית הספר ר                                                                                           
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