
 

 

 יחיד ספק עם להתקשרות כוונההודעה על 
 

 ,2010-)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע מכרזים חובת לתקנות 4  תקנה להוראות בהתאם

 כוונתה על הודיעל ה"(המכלל" :להלן( מכללה האקדמית להנדסה ירושליםעזריאלי  בזאת מתכבדת

 וזאת ממכרז פטורב ת מערכת גלבועלתחזוק כספק "תוכנות בית השיטה בע"מ" חברת עם להתקשר

   .4 נהתק להוראות בהתאם

 רצ"ב חוות דעת היחידה המקצועית כי מדובר בספק יחיד. 

 :כדלקמן הם ההתקשרות עיקרי

 תחזוקת מערכת גלבוע. :השירותים הנדרשים .1

הינה בעלת פתרון תוכנת גלבוע לניהול כולל של מוסדות  חברת תוכנות בית השיטה :השירות מהות .2
וכוללת מודולים: מנהל הסטודנטים, שכ"ל וגבייה, מנהל סגל הוראה, בחינות  להשכלה גבוהה

 ומלגות.

 חודשים כל אחת. 12תקופות בנות  ארבע לכולל אופציה להארכה  חודשים 12 :ההתקשרות תקופת .3

 

 יהיה, ("המוצע ספק: "להלן) ההתקשרות נשוא את לבצע המסוגל אחר ספק קיים כי ,ורהסב אדם כל

מכללה האקדמית להנדסה עזריאלי במדור מכרזים  תמנהל, ענבל אליהולגב'  כך על להודיע רשאי

 כתובת או 02-6588016 :פקס באמצעות ,, רמת בית הכרם ירושלים26ירושלים, רחוב יעקב שרייבום 

 המועד: "להלן) 22.01.2020 וםמי יאוחר לא וזאת(, "פנייהה: "להלן) inbale@jce.ac.il  :ל"דוא

 (. "האחרון

  :הבאים הפרטים כל יצורפו פנייהל

  ;הפונה של התקשרות ופרטי מען ,שם .א

  ;המוצע הספק של התקשרות ופרטי מען ,שם .ב

  ,הרלוונטית הניסיון תקופת :אלה כל לרבות ,ההתקשרות בנשוא המוצע הספק של ניסיונו בדבר פירוט .ג

 את המוצע הספק סיפק עבורם הלקוחות של שמם ,המוצע הספק ביצע אותם דומות התקשרויות

 .האמורות בהתקשרויות נקשר שעמם או/ו כאמור המוצר

  ;המוצע הספק של ההתאגדות טוסאסט .ד

 מהפרטים איזה חסרה תהיה אשר פנייה או/ו האחרון המועד לאחר המכללה במען תתקבל אשר הפנייה

 .מכללהה ידי על תיבחן לא ,לעיל הנקובים

 ,עת בכל  ,המוצע לספק במישרין או/ו לפונה לפנות ,חייבת לא מקרה בשום אך  ,רשאית תהיה מכללהה

 ,שהם וסוג מין מכל ,מידע או/ו פרטים או/ו מסמכים השלמת לבצע או/ו הבהרות לקבלת בבקשה

 .החלטותיה את לנמק חייבת שתהיה ומבלי והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול פי על הכול  ,בפנייה הקשורים

                                                                                                               

 ברכה,ב                                                                                                              

 ענבל אליהו                                                                                                              

 מנהלת מדור רכש ומכרזים                                                                                                           
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