
 

 

 

20.9.16 
             לכבוד,                                                               

 מאיר בינג
 יו"ר ועדת מכרזים

 

 "Colu Technologies LTD" - ספק יחיד -הנדון: חוות דעת

לשם  יחיד כספק (להלן: "קולו")  515151744", ח.פ "Colu Technologies LTDחברת  לאשר התקשרות עםאני מבקש 

, הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה לטובת המרכזים הקהילתיים דיגיטליבמטבע אלקטרוני פלטפורמת סחר הקמת 

-ובאמצעות בניית כלכלה מקומית ה למתנ"סיםרבה פועלת החב לקוחות המרכזים הקהילתיים ובעלי העסקים בעיר

 עירונית וחיזוקה.  

 :מטרות ההתקשרות

 

תנ"סים כמוקד אשר סביבו יבנו כלכלות מקומיות עירוניות בערים בהן פועלים מרכזים מיקום החברה למ .א

קהילתיים העובדים בשיתוף פעולה עם החברה, זאת באמצעות ביצוע סחר אלקטרוני במטבע דיגיטלי מקומי 

המונפק, מנוהל ומוחלף על ידי החברה למתנ"סים לצורך חיזוק המרכזים הקהילתיים, לקוחות המרכזים 

 -הקהילתיים ועסקי העיר כאשר המרכז הקהילתי משמש כעוגן לקידום אג'נדות חברתיות ולהגברת החיבור קהילה

 לחברה.

 

השמת דגש על מעורבות חברתית ללקוחות המרכזים הקהילתיים הצורכים את שירותי המרכז הקהילתי )חוגים,  .ב

ות בעת שימוש במטבע המקומי ובעבור אירועים וכיוצ"ב(, וזאת באמצעות תגמולם בהנחות ובהטבות ייחודי

 תרומתם לקהילה ולכלכלה המקומית. 

 

 ין המרכז הקהילתי לבין לקוחותיו.חיזוק הקשר ב .ג

 

צמצום "פערים דיגיטליים" בקרב לקוחות המרכזים הקהילתיים באמצעות מתן האפשרות לרכישת שירותים  .ד

 נושאים כרטיסי אשראי.   אלקטרונים במטבע מקומי ללקוחות המרכזים הקהילתיים אשר אינם

 

 להלן הנימוקים: 

באמצעות  לבין לקוחותיוהפועל בשיתוף פעולה עם החברה למתנ"סים הקשר בין המרכז הקהילתי צורך בחיזוק  .1

 .דיגיטליהקמת מערכת סחר אלקטרוני במטבע 

 .מהירה עהוהטמ למידה ועקומת לאוויר מהירה עלייה שתאפשר ואיכותית יציבה חזקההמערכת נדרשת להיות  .2

 

 



 

 

 לתמוך ותוכלולקוחותיו  ספקיו ולמול הארגון לכלל דיגיטליים נכסים ניהול, דיגיטלימטבע ב לתמוך שתוכל מערכת .3

 .עתידיות והרחבות נוספות פונקציונליות בהתאמות

 דיגיטליבתחום הסחר האלקטרוני במטבע  פרויקטים וליווי בהטמעת ומנוסה איכותי ספק יהנתמכת ע" מערכת .4

 ת תפעול המערכת בהווה ובעתיד. והדרכ ליווין המפורט והמספק באופ

 :נדרשיםה הסף תנאי .5

תפעול ותמיכה של מערכת ממוחשבת לסחר אלקטרוני במטבע דיגיטלי אשר הקים בספק בעל ניסיון מוכח  .א

משתמשי קצה וכן הינה בעלת כל המאפיינים המפורטים  20כילה לפחות לפחות כלכלה מקומית אחת המ

 להלן:

של המערכת, תוך התממשקות עתידית הן למערכות פנים אפשרת הקמה ואינטגרציה מהירה ביותר מ .1

 .ארגוניות והן למערכות חיצוניות

 לקוחות לבין ארגוניות הפנים הליבה מערכות בין מתקשרת בעלת יכולת לפיתוח טכנולוגי עתידי אשר .2

 .ומורכבת נרחבת אינטגרציה המאפשרותסליקה,  מערכות בשילוב החיצוניים החברה

בארגון, לרבות פיתוחים  נוספותטכנולוגיות  פונקציותבעלת יכולת לפיתוח, תמיכה והתאמה ל .3

 .יםעתידיטכנולוגיים 

 .שבועות 6בתוך  לאוויר עלייהבעלת כל המאפיינים המפורטים לעיל המאפשרת  מערכת .4

 

 ןניסיובידע וב ,בהיקף יכהתמ ואנשי מעצבים, פרויקטים מנהלי, מתכנתיםלספק בעלי המקצוע הבאים:  .ב

 שם הקמת, תפעול, ליווי ותמיכת המערכת בעת ההתקשרות ובעתיד.הדרוש ל

 

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

 

והינה  ים לעילהנזכראלמנטים ה הכוללת את כלותפעול של מערכת תמיכה  הקמהוניסיון ב יכולת קולו חברתל .6

חברתי  דיגיטליוהתמחות בפרויקטים דומים בתחום הסחר האלקטרוני במטבע  ןה בארץ בעלת ניסיוהחברה היחיד

 לכלכלה מקומית.

הדרישות לעיל, מצאנו כי הינה הגוף היחיד  ספק את מכלוללאחר ניסיונות לאתר גוף אשר לו ניסיון מוכח ומסוגל ל .7

 המסוגל לעמוד בדרישות אלו.

                                                                                                                         

 בברכה,      

 שי רייכנר                                                                                                                       

 מנהל היחידה הכלכלית                                                                                                               


