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 "Colu Technologies LTD"  - הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 
, מודיעה בזאת החברה למתנ"סים מרכזים 1993-בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

 515151744ח.פ  ""Colu Technologies LTDהספק עם  צ(, כי בכוונתה להתקשר"קהילתיים בע"מ )חל

לצורך בניית מודל  דיגיטליסחר אלקטרוני במטבע , תפעול ותמיכה של מערכת הלהקמ להלן: "קולו"()

 החברה למתנ"סים.מרכזים קהילתיים בשיתוף פעולה עם פועלים  ןעירונית בערים בה -כלכלה מקומיתל

 
 : ההתקשרות מהות .1

משמשת כ"בנק וירטואלי הספק ווהלת על ידי מנהסחר אלקטרוני במטבע מקומי ת למערכ .א

, מבצע מעקב ומפקח נבנה מודל כלכלה מקומית בו ליישוב מרכזי" המנפיק מטבע מקומי

, תוך ובעסקים בעיר במרכזים הקהילתייםאחר ביצוע העברות כספים מצד א' לצד ב' 

 וכים.באופן מבוזר וללא מתו במערכתהמבוצעות ת והכספיהפעולות כל על שליטה מלאה 

 
המערכת מאפשרת לחברה ולמרכזים הקהילתיים הפועלים בשיתוף פעולה עמה בעיר  .ב

להפיץ ולסחור במטבע דיגיטלי מקומי אשר ערכו צמוד לשקל וזאת באופן הנבחרת 

וירטואלי ולצורך התקשרות, העברה ורכישת מוצרים ושירותים בין לקוחות המרכז 

 .הקהילתי לבין המרכז הקהילתי והעסקים בעיר

 

 :תנאי סף להתקשרות .2

 

ותמיכה של מערכת ממוחשבת לסחר  מוצלח בהקמה, ניהול הפעלהספק בעל ניסיון  .א

 20כילה לפחות המאלקטרוני במטבע דיגיטלי אשר הקים לפחות כלכלה מקומית אחת 

 :משתמשי קצה וכן הינה בעלת כל המאפיינים המפורטים להלן

רכת, תוך התממשקות עתידית של המעמאפשרת הקמה ואינטגרציה מהירה ביותר  (1

 הן למערכות פנים ארגוניות והן למערכות חיצוניות. 

 הפנים הליבה מערכות בין מתקשרת אשרעתידי יכולת לפיתוח טכנולוגי בעלת  (2

 המאפשרותסליקה,  מערכות בשילוב החיצוניים החברה לקוחות לבין ארגוניות

 .ומורכבת נרחבת אינטגרציה

בארגון, לרבות  נוספותטכנולוגיות  תפונקציותמיכה והתאמה ללפיתוח, יכולת בעלת  (3

 .יםעתידיפיתוחים טכנולוגיים 

 שבועות. 6 בעל יכולת ליישום המערכת בתוך (4

 

 ,בהיקף תמיכה ואנשי מעצבים, פרויקטים מנהלי, מתכנתיםלספק בעלי המקצוע הבאים:  .ב

 עת ההתקשרות ובעתיד.שם הקמת, תפעול, ליווי ותמיכת המערכת בהדרוש ל ןניסיובידע וב

 



 

  

 
 

 לספק האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין למתן השירותים.  .ג

 

לאחר ניסיונות לאתר גוף אשר לו ניסיון מוכח ומסוגלות לספק את מכלול הדרישות לעיל נמצא, כי   .3

Colu Technologies LTD .הינו הגוף היחידי המסוגל לעמוד אלה 

 

יכולת ליצירת פלטפורמה טכנולוגית המאפשרת סחר בעלי  הינםבהעדר גופים נוספים אשר  .4

בהתאם למכלול הדרישות הנזכרות לעיל אלקטרוני במטבע מקומי ליצירת כלכלה מקומית עירונית 

  .Colu Technologies LTDעם הספק  להתקשרמודיעה החברה על כוונתה 

 
 4(, בתוספת דרייםקלנ חודשים 12)שנה אחת : מאישור ספק יחיד ולמשך תקופת ההתקשרות .5

 חודשים כל אחת. 12תקופות אופציה בנות 

 

גוף הסבור כי יש ספק אחר המסוגל לקיים את ההתקשרות ולספק את השירותים הנדרשים רשאי  .6

מכרזים במייל רכש ומנהלת  -לגברת עלית בביוף ,  27.10.16לפנות ולהודיע על כך עד 

elit@matnasim.org.il 073-2870111/240 ש לוודא קבלת המייל בטלפוןי 

 

 רצ"ב חוו"ד הגורם המקצועי. .7

 

 

 

 

 

 

 

 מאיר בינג             

 יו"ר ועדת מכרזים         

        

 


