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 מי שלדעתה הוא בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם הודעת אינטרנט 

 ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים
 
 

  .2010-ת של מוסד להשכלה גבוהה(, התש"עיולתקנות חובת המכרזים )התקשרו 4-ו (18)3 לפי תקנות
 
 

 .חברת קולסייט אחזקות בע"מ   :שם הספק
 
 

  .תפוקות מחקר של אנשי סגל אקדמייםתיעוד מכירה ולהטמעת מערכת    :נושא ההתקשרות

 

למשך שנתיים אש"ח לשנה  200עד ו (פיילוט)ח לשנה ראשונה "אש 150עד   :היקף/תקופת ההתקשרות

 .שנים 3כ "סה ;[מע"מבתוספת סכומים ה]נוספות 

 

 .סמנכ"ל תקשוב, עשהאל מובשוביץמצורפת בזה חוות דעת של 

 
 

 בכתב לאוניברסיטת בר אילן רשאי לפנות  ,המסוגל לבצע את ההתקשרותספק אחר אדם הסבור כי קיים 

באמצעות או   Michrazim.log@mail.biu.ac.ilבאמצעות דוא"ל: , 5/2015/20לא יאוחר מיום עד וזאת 

 . 03-7384323 :פקס

 

 וכןהאחר פרטיו של הספק (, שם מלא, כתובת ומספרי טלפון)פרטיו המלאים על הפונה לציין בבירור את 

 מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.אסמכתאות 
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 ט"ו באייר התשע"הב"ה, 
 2015במאי  4

 2015-315 מח
 

 לכבוד
 רמ"ח רכש ומכרזים –מר ג'רמי רגנשטיינר 

 שלום רב,
 

 בקשה לספק יחיד - coolciteחברת  הנדון:
 

רקטור אוניברסיטה העמידה בראש סדר העדיפויות שלה בניית מערכת  .1

 לתעוד תפוקות מחקר של אנשיי הסגל האקדמי.

אוניברסיטה הוא פלטפורמה אחידה המותאמת לסוגים של רקטור  visionה .2

 שונים של פקולטות / מחלקות ) כי אופן המדידה שונה בין תחומים אקדמיים(.

 coolciteלאחר מספר פגישות ובחינה של המצב בשוק, מצאנו את חברת  .3

  שפיתחה מערכת בעולם תוכן זה עבור האוניברסיטה העברית.

להשכלה גבוהה ולא מצאנו מערכת דומה  מדובר במערכת ייחודית למוסדות .4

 העונה לצרכי האוניברסיטה.

פתחה דרך חב' "ישום" בשיתוף של האוניברסיטה העברית  coolciteחברת  .5

 אפליקציה זו המיושמת בפועל באוניברסיטה במספר רב של מחלקות

אין מערכת אחרת שאנחנו מכירים לאחר בדיקה שעשינו, נכון להיום,  .6

 ים שהגדירה הרקטור.שנותנת מענה לצרכ

מחלקות עם הערכת עלות למימוש של  4בשלב הראשון מדובר בפיילוט ב  .7

 בלבד לשנה הראשונה.₪ אלף  100-150

במידה והמערכת תענה לציפיות של הרקטור נמשיך בישום מלא בכל המחלקות  .8

אלף  200 -100והפקולטות באוניברסיטה כאשר הערכת עלות לשנת עבודה היא  

 עודיים שהאוניברסיטה  תצטרך.יתלוי בכמות השינויים והפיתוחים הי₪ 

 עדה לאישור ספק יחיד.ומבקש להעלות את החברה לו .9

 
 ,בברכה  
  

 
   
 עשהאל מובשוביץ  
 סמנכ"ל תקשוב   


