
 

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

 17/10/2018ההודעה:  פרסוםתאריך 

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

  סיגמטיקסלהתקשר עם ספק יחיד: בכוונת האוניברסיטה 

ואתר אינטרנט טאבלט  תאפליקצייפיתוח מערכת לצורך מחקר וניסוי של  :מהות ההתקשרות

 המקושרת לרובוט חברתי. 

   שנה  –חצי שנה  :תקופת ההתקשרות

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

 .17:00בשעה  30.10.2018 ההודעה ועד ליוםימים ממועד פרסום  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 התקשרותופרטי  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

  הגורם המקצועי.מצ"ב חוות דעת 
 

mailto:michraz-haspaka@tau.ac.il


 11.10.2018 תאריך:

 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 

 

אפליקציית טאבלט ואתר אינטרנט פיתוח מערכת לצורך מחקר וניסוי של : מהות ההתקשרות

 המקושרת לרובוט חברתי

  סיגמטיקס: שם ספק

 שנה -חצי שנה : תקופת ההתקשרות

 

 : /חוץהנימוקים לספק יחיד

 ,המובייל פלטפורמות עבור פיתוח שירותי המספקת תוכנה לפיתוח חברה הינה סיגמטיקס חברת
ממשק  כולל עבודה על Front-end פיתוח Back-end ו  Front-end בפיתוח מתמחים

 חווית ואפיון עיצוב ,ופריצות חדירות אבטחה בדיקות,  ומשתמש במגוון טכנולוגיות המשתמש
 .משתמש

 
 (Pythonשפת ) של ושילוב בפיתוח צורך יש ן,הנדו הפרוייקט ביצוע לשם

  node.js, react, semantic-ui   :טכנולוגיותפיתוח צד השרת יכלול שימוש בעבור 

.java- פיתוח האפליקציה לטאבלט ייכתב בעבור   

ומרוחק ופיתוח מערכת שתעבוד מול  מקומי שרת עבור תקשורת בפרוטוקלי שימושבנוסף יהיה 
API  של רובוטNAO חברתי. 

 
 מפתחים מועסקים בחברה -אחת גג קורת תחת הנ״ל הפתרונות כל את מספקת סיגמטיקס
נדרשת חברה בעלת לצורך פיתוח המערכת המורכבת הנ"ל, . סיוןינ שנות 5-10 בעלי מקצועיים

יכולת פיתוח, המשלבת אנשי מקצוע עם זמינות מקומית כך שבעת הצורך יוכלו להגיע למעבדה 
 לטובת מתן מענה, תמיכה, והתקנה. 

 

 

 ברכה,ב

 גורן גורדוןשם: 

 ראש מעבדהתפקיד: 
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