
 

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

 28/3/2019ההודעה:  פרסוםתאריך 

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

 PowerPlug Ltdיחיד: להתקשר עם ספק בכוונת האוניברסיטה 

 מותאמת לצרכם ייחודיים של מערכת תוכנה לחסכון אנרגטי במיחשוב :מהות ההתקשרות

 האוניברסיטה. 

 .שנים 4 :תקופת ההתקשרות

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

 .17:00בשעה  14/4/02019 ימים ממועד פרסום ההודעה ועד ליום 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


 14/03/2019תאריך: 

 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 

 

מותאמת לצרכם ייחודיים של  מערכת תוכנה לחסכון אנרגטי במיחשוב: מהות ההתקשרות
 האוניברסיטה

 PowerPlug Ltd: שם ספק

 שנים 4: תקופת ההתקשרות

 : /חוץהנימוקים לספק יחיד

התוכנה עובדת בהצלחה כבר שלוש  לחסכון אנרגטי במחשוב. הספק הוא היצרן ומפתח התוכנה
 שנים באוניברסיטה והחיסכון בהוצאות החשמל גבוה מהוצאות רישוי ותחזוקת התוכנה.

 האוניברסיטה מעוניינת להתקין את התוכנה על כל מחשב בקמפוס. 

שינויים והתאמות לפי דרישותיה וצרכיה של האוניברסיטה, לבצע כים הספק הוא היחיד שהס
בייחוד בנושא של האצלת סמכויות מבוזרות למתאמי המחשוב ביחידות, התאמות ייחודיות 
למערכות האבטחה המוסדיות, יכולת להגדרות ייחודיות בתוכנות להתאמה לצרכי פרוייקטי 

תאמות שכבר בוצעו ונבדקו בשנים האחרונות וללא מחקר ייחודיים ועוד. ללא הפיתוח והה
 .הלתחזק ולתפעל אות ,המערכתהיכולות הייחודיות לא היה אפשרי ליישם את הטמעת 

 הספק הוא היחיד המסוגל לספק שירותי אחזקה לתוכנה שלו.

הינו ספק יחיד ומבקשים לאשר אותו כספק  PowerPlug Ltdלאור האמור לעיל, אנו סבורים כי 
 יחיד בנסיבות העניין. 

 

 בברכה,

 טובים-חגי בןשם: 

 מנהל מדור מיקרוסופטתפקיד: 
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