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 יחיד ספק עם להתקשרות כוונה על הודעה: הנדון

 

קבלת שירות לפיתוח  לצורך "בע"מ מוביטי" חברת עם התקשרות לבצע מעוניינת בשומרון אריאל אוניברסיטת

 .של חברת מוביטי ואחזקה של אפליקציה ארגונית בסלולאר

 לכתובת האוניברסיטה של המכרזים לוועדת לפנות רשאים השירותים את לבצע ביכולתם כי החושבים חברה או אדם

 .11/06/2020 ליום עד michrazim@ariel.ac.il: הבאה ל"דוא
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 כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץחוות דעת מקצועית במסגרת 
 

 אגף המחשבים ומערכות המידע היחידה המזמינה: 
 20/5/2020תאריך חוות הדעת: 

 תיאור מהות ההתקשרות )רקע ופירוט של הטובין/השירות/העבודה(:
 היחידה המזמינה מעוניינת לבצע רכש/מכר של:

 קבלת שירות לפיתוח ואחזקה של אפליקציה ארגונית בסלולאר של חברת מוביטי 
 לשם כך נדרש )תקציב(:

 אלף שקל לשנה  150
 תכונות/מאפיינים של הטובין/השירותים הינם:

שדרוג ופיתוח יכולות חדשות לאפילקציה סלולארית המשמשת בכל הנושאים האקדמיים והמנהליים הנדרשים לאנשי הסגל האקדמי, 
סגל מנהלי , אורחים ולסטודנטים באוניברסיטה . בשל כל הפיתוחים והתממשקות עם מערכות נוספות כגון מערכת מנהל הסטודנטים , 

 של אפל . IOSית . האפליקציה נתמכת בטלפונים עם מערכות הפעלה אנדרואיד ו מודל ועוד , מערכת זו הינה ייחוד
 נימוקים כי הספק הינו ספק יחיד/ ספק חוץ:

 הספק , חברת מוביטי מעניק שירות המותאם לצרכים הייחודיים של מערכת ההשכלה הגבוה בארץ .  .1
 תי מכלל הסטודנטים בארץ הספק נותן שירות בפועל לכרבע מליון סטודנטים המהווים אחוז משמעו .2
 הספק נמצא בקרוב לארבעים מהמוסדות האקדמיים בארץ ולרבות בארבע אוניברסיטאות מחקר . .3
 , זכיינים באוניברסיטה ועוד . LMSלספק ממשקיים וחיבורים עם מגוון חברות כגון מערכת מנהל סטודנטים , ניווט , מערכת  .4
 ים רבים .הספק ביצע עבור האוניברסיטה פיתוחים ייעודי .5
 . PUSHהאפליקציה תומכת בהודעות  .6
 האפליקציה תומכת במספר שפות . .7
 לספק ניסיון של שנים רבות עם האפליקציה במוסדות הלימוד . .8

 
 אמצעים בהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת )לרבות פעולות חיפוש שננקטו(:

 ושירות למוצר  חברת מוביטי הינה החברה היחידה הנותנת תמיכה .1
 באוניברסיטאות אחרות כגון אוניברסיטת תל אביב , חיפה והעברית פורסמו לספק חברת מוביטי אישורי ספק יחיד  . .2

 
ממצאי הבדיקות לחיפוש ספקים נוספים או ספקים קיימים בארץ )אם קיימים נא לפרט סיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות, 

 :ולהיות הסיבה לספק יחיד / חוץ( 
 לא נמצאו ספקים נוספים עקב הנסיבות שפורטו לעיל

 
 הערות נוספות:

________________________________________________________________________________________________ 
 *נא לצרף כל מסמך רלוונטי

 
 מוביטי בע"משם הספק: 

 514140003מספר זיהוי )ח"פ/ ע.מ. וכד'(: 
 ספק חוץ/ספק זה הינו: )נא להקיף( ספק יחיד 

 שלוש שנים עם אפשרות הארכה תקופת ההתקשרות: 
 

 לאור הנימוקים שנמנו לעיל, אנו מבקשים לערוך התקשרות בפטור ממכרז.
 חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה. 

 
       

 
 בכבוד רב,

       
 לבקוביץ ישי שם בעל סמכות מקצועית: 

 אגף המחשוב ומערכות המידע היחידה המזמינה:       
 

 


