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

 ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים
 
 

 . 2010-לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, התש"ע 4-( ו18)3לפי תקנות 

 

 :  שם הספק
 מ"אס.פי.אל. תוכנה בע

  סולבוקס דיגיטל בע"מ
 ארד בע"מקרדיט ג

 חילן בע"מ
 י.ב.מ ישראל בע"מ

 איי.סי.אס קווסט בע"מ
 יעל תכנה ומערכות בע"מ

 תים נטקום בע"מ
 אורקל ישראל בע"מ
 ( בע"מ1993רדט ציוד ומערכות )

 סי איי סופטוור ישראל בע"מ
 מוסט טכנולוגיות תכנה בע"מ

 נס א.ט. בע"מ
 מערכות בע"מ 11ג'יניוס 

 מנטו(פי –ליה כהן )שם עסק לא רשום 
 ב.י.ס. מערכות תוכנה מתקדמות בע"מ

 מ.י.ה מחשבים בע"מ
 פרולינק ניהול זהויות בע"מ

 סי איי אס נטוורקינג בע"מ
 לינווייט טכנולוגיות בע"מ

 בע"מאדוונטק טכנולוגיות תוכנה ויישום 
 תשתית ייעוץ מדעי בע"מ

 בע"מ ישראל אינסטרומנטס נשיונל
 ידיעון בע"מ

 tune 4)ורטיון  חדד רפאל )כינוי עסק: פ
 מטריקס אי.טי. מוצרי תוכנה בע"מ

 ( בע"מ1991אינפוגרף מוצרי נייר )
 רפי טוביה

 קונסיסט טכנולוגיות בע"מ
 מטאור פלוס למערכות מידע בע"מ

 מ"בע אנקור ווי
 היטאצ'י דאטה סיסטמס ישראל בע"מ

 בע"מ גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות
 ות בע"מכיוונים אמדור מערכות וטכנולוגי

 תי אן אן טלקום בעמ

 

 .  חוזי שירות שונים למרכז התקשוב והמידע, כמפורט בטבלה המצורפת  : נושא ההתקשרות
 

היקף כספי מירבי צפוי לשנה: . (30/9/2015-30/9/2017) זתשע"-ותשע": ותהיקף/תקופת ההתקשר

 כמפורט בטבלה המצורפת.

 
לאור גילוי העניין הכללי ו 4-( ו18)3לאחר בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות , החלטת הועדה

 : שפורסמההחברות הפונות שלא שבו ופנו לאחר שהופנו להודעת האינטרנט המפורטת בלבד של שתי 

, כמפורט בתחום השירות ובסכום מהספקיםכל אחד הועדה מאשרת את ההתקשרות עם  .1

 .(18)3ההתקשרות הנקובים ליד שמו, כפטורה ממכרז לפי תקנה 

היקף כספי מירבי צפוי לשנה: כפי  ;(30/9/2015-30/9/2017) זתשע"-ותשע"תקופת ההתקשרות:  .2

 שירות.  תחוםלצד כל המצורפת הנקוב בטבלה 

מודגש כי האוניברסיטה אינה מתחייבת לנצל את ההיקף הכספי במלואו ותהא רשאית לבצע  .3

 הכל לפי צרכי האוניברסיטה. –הזמנות בהיקף נמוך יותר 

. 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ולרבות תצהיר אישורים ספק ימציא בעניינו כל  .4

התצהיר הדרוש, ובאחריות אגף התקשוב לדאוג באחריות יחידת המכרזים להעביר את נוסח 

לקבלת תצהיר כאמור חתום ומאומת כנדרש מכל ספק ולהעבירו לידי מחלקת רכש מכרזים 

)עבור ספקים שסכום ההתקשרות הכולל  והתקשרויות כתנאי להוצאת הזמנה לאותו ספק

 .אש"ח ומעלה לתקופה( 150המאושר לגביהם הוא 


