הנדון :הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין ,עבודות ושירותים
תאריך פרסום ההודעה14/2/2019 :
בהתאם לתקנה  )18(3לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) ,התש"ע,2010-

בכוונת האוניברסיטה להתקשר עם ספק יחידTomax- Scanning Solutions Ltd :
מהות ההתקשרות :מערכת לבדיקה דיגיטלית של מחברות בחינה סרוקות.
תקופת ההתקשרות :שלוש שנים עם אופציה להארכה של שלוש שנים נוספות.
אדם הסבור כי קיים ספק ישראלי נוסף המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות ולהודיע על כך
בתוך  10ימים ממועד פרסום ההודעה ועד ליום  28/2/2019בשעה .17:00
פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד ,באמצעות הדוא"ל לכתובת שבלינק כאן
או באמצעות הפקס03-6407255 :
לכל פניה יש לצרף:
 .1שם ,מען ופרטי התקשרות של הפונה.
 .2שם ,מען ופרטי התקשרות של הספק המוצע.
 .3סטטוס ההתאגדות של הספק המוצע.
 .4פירוט בדבר ניסיונו של הספק המוצע ונשוא ההתקשרות.
פנייה אשר תתקבל במען האוניברסיטה לאחר המועד האחרון ו/או פנייה אשר תהיה חסרה איזה
מהפרטים הנקובים לעיל ,לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.
מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי.

תאריך13.2.2019 :
לכבוד,
ועדת המכרזים,
אוניברסיטת תל אביב

הנדון :חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד
אנו מבקשים לאשר התקשרות עם ספק יחיד בהתבסס על תקנה  )18( 3לתקנות חוק חובת המכרזים.

מהות ההתקשרות :מערכת לבדיקה דיגיטלית של מחברות בחינה סרוקות
שם ספקTomax- Scanning Solutions Ltd :
תקופת ההתקשרות :שלוש שנים עם אופציה להארכה של שלוש שנים נוספות
האוניברסיטה מעוניינת להתקשר עם הספק לצורך רכישת תוכנת  TomaGradeלבדיקה
אינטרנטית דיגיטלית של מחברות בחינה סרוקות עבור הפקולטות ובתי הספר.
הנימוקים לספק יחיד/חוץ:
בבדיקה שערך אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע לא נמצאה ספק נוסף מלבד חברת Tomax-
 Scanning Solutions Ltdאשר עומד בדרישות האוניברסיטה למערכת לבדיקת מחברות בחינה
סרוקות.
לתוכנת  TomaGradeיש את המאפיינים הייחודים הבאים המצדיקים את הכרזתה כספק יחיד:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

בדיקה אינטרנטית דיגיטלית של מחברות בחינה סרוקות.
חלוקת הבדיקה בין מספר בודקים בקורס.
כתיבת הערות על הקבצים הסרוקים.
סיכום אוטומטי של הציון בכל מחברת בחינה.
ממשק למערכות מנהל תלמידים ו.moodle -
יצירה ושימוש של בנק שאלות.
יצירה ושימוש בבנק הערות.
תהליכי ניהול ובקרה.

למיטב ידיעתנו אין חברה אחרת שעונה על כל הקריטריונים לעיל ויכולה לתת מענה מקצועי
לצרכי האוניברסיטה ובשל כך אנו מבקשים להכריז על  Tomax- Scanning Solutions Ltdכספק
יחיד בנסיבות העניין.
בברכה,
שם :דוד סתיו
תפקיד :סמנכ"ל מחשוב וטכנולוגיות מידע

