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לכבוד
ועדת מכרזים
שלום רב,

הנדון :איילת קורן – בקשה לספק יחיד
 .1אוניברסיטת בר אילן נמצאת בפרוייקט של מעבר ל"ענן" של אורקל של
מערכת ה"ברנט" של האוניברסיטה ( )ERP
 .2הפרוייקט מחולק לשלבים כאשר בשלב הראשון אנחנו מטפלים במערכת
משאבי אנוש.
 .3לצורך ניהול השינוי בתוך האוניברסיטה במהלך זה שכרנו את שירותיה
של גב' איילת קורן שמכירה מערכות  ERPשל חב' אורקל הן ביישום
הקלאסי והן ביישום במעבר לענן.
 .4איילת משמשת כ"מגשרת" בין המערכת של חב' אורקל ב"ענן" לבין
הצרכים והמימוש באוניברסיטה כיום.
 .5לאיילת כישורים של מיישמת והיכרות עמוקה עם הפלטפורמות
הרלוונטיות.
 .6הן משאבי אנוש והן אגף התקשוב מרוצים מהתפקוד של איילת
ומהיכולות המקצועיות והניהוליות שלה.
 .7אנחנו נמצאים כעת בשלב הפיתוח של התהליכים שהוגדרו מתוך מטרה
לעלות לאוויר עם מערכת משאבי אנוש מתוך המערכת הכוללת כולה.
 .8מתברר שהצרכים שנדרשים לפיתוח גבוהים משמעותית מהתכנון
הראשוני ובכדי לעמוד בלוחות זמנים אנחנו נדרשים למשאבים נוספים
בעיקר בתחום האיפיון והיישום.
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 .9כיום ,יש עובדת אחת של האוניברסיטה המשמשת כמיישמת לתחום
משאבי אנוש.
.10

מפאת נסיבות לא צפויות ,עובדת אחת אינה יכולה למלא את כל

הצרכים ושעות היישום הנחוצות .בנסיבות אלו ,ומשום שאיילת היא
היחידה הנוספת שכבר מעורה בכל נבכי המערכת והעניקה את השירות
באופן רציף עד כה
.11

איילת  ,היא היחידה  ,בשלב זה שזמינה  ,מכירה ומעורה בנבכי

הפרוייקט ויכולה לתת את השירות הנדרש ו לסייע כמעט במיידי כדי לתת
מענה לצורך הדחוף שנוצר כעת  ,ללא צורך בהכשרה חדשה.
.12

אני זקוק לאיילת כדי להיות מיישמת נוספת בפרוייקט לפחות עד

שלב העלייה לאוויר כדי ל"פתוח" את צואר הבקבוק של הפיתוח של
מודול משאבי אנוש
.13

להערכתי נזדקק לעד כ  1000ש"ע נוספים של איילת ( על בסיס

ניסיון מצטבר בחודשים האחרונים) בעלות שעה של  ₪ 250לפני מע"מ
– סה"כ נדרש של כ  300אלף  ₪כולל מע"מ
.14

לפיכך מתבקשת ועדת המכרזים לסווג את ההתקשרות כספק

יחיד.
.15

מבקש את אישורכם

בכבוד רב,
עשהאל מובשוביץ
סמנכ"ל
העתק:

פנימי
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