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   Signature IT -הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד :הנדון

 

 "החברה"( –)להלן   , מרכזים קהילתיים בישראל בע"מ )חל"צ(בכוונת החברה למתנ"סים .1

להקמת אתר סחר אלקרטני שירותים כספק יחיד למתן  _  Signature IT להתקשר עם 

 .להלן בהתאם למפרט והדרישות המפורטים

מגוון מוצרים במחירים  למכירתהאתר יהווה פלטפורמה מסחר אלקטרוני ומועדון לקוחות  .2

 הצעת מחיר ולבקש ייחודיים למועדון הלקוחות. לקוחות שלא יהיו רשומים יוכלו לבנות סל 

 ובכך לייצר ליד.  

 טואלי , תמונות ושילוב של וידאו.  המידע יסופק בפורמט טקס .3

 .(רספונסיבי)תצוגה מותאמת למכשירים ניידיםנדרשת  .4

המערכת תתמוך גם בהתאמות ייחודיות לקידום במנועי חיפוש ויכולת אנליזה למנהלי האתר.   .5

 כן תחובר מערכת האתר למערכת התפעולית של החברה לטובת העברת נתונים בין המערכות.

 קליינט רכיבי בשילוב PHP -תשתית טכנולוגית מובילה מערכת מבוססת קוד פתוח בנדרשת  .6

 מסחר אתרי לניהול תוכנה תשתיות תבוסס המערכת. המשתמש חווית לשיפור מתקדמים

 זו בטכנולוגיה פיתוח SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)  טכנולוגיית בסיס על אלקטרוני

כלים  ולשילוב ובעתיד בהווה ממנה שיידרש טכנולוגי אתגר לכל מענה שתספק למערכת  חיוני

מערכות תומכות, משלימות  , תית כדי לאפשר את הפעילות הצומחתטכנולוגיים נוספים בתש

 או שירותים נלווים.  

 על המערכת הנבחרת לתת לנו מענה כולל בשלוש זוויות עיקריות: .7

ועקומת למידה והטמעה מערכת חזקה יציבה ואיכותית  שתאפשר עלייה מהירה לאוויר  .א

 מהירה.

, ניהול נכסים דיגיטליים לכלל הארגון ולמול  omni channelמערכת שתוכל לתמוך ב  .ב

 ספקיו ותוכל לתמוך בהתאמות פונקציונליות נוספות והרחבות עתידיות.

מערכת שתיתמך ע"י ספק איכותי ומנוסה בהטמעת וליווי פרויקטים שכאלו היודע להעניק  .ג

 ה בטווח הארוך.גם ליווי והדרכ

 תנאי הסף הנדרשים מהספק:  .8

המתקשרת בין מערכות   pimבשלוש השנים  האחרונות בהטמעת מערכת ניסיון מוכח  .א

 SAAS software  בשילוב מערכות  הליבה הפנים ארגוניות לבין לקוחות החברה החיצוניים 

as a) service) .המאפשרות  אינטגרציה נרחבת ומורכבת 

 ארגונים לפחות במסגרתן פועלת מערכת 10כלול מתן שירותים עבור הניסיון שיוצג י .ב

 .השנים האחרונות 3בפלטפורמה דומה שהוטמעה ב 

 .השנים האחרונות הן בארץ והן בעולם 5 -ב  תהליכי הטמעה   60 - למעלה מ ביצע  .ג
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, עובדים במרכז הפיתוח בארץ ובכללל זה מתכנתים, מנהלי פרוייקט 50לפחות  מעסיק  .ד 

 מעצבים  ואנשי תמיכה

היא היחידה העומדת בדרישות   Signature ITחברת  על פי חוות דעת הגורם המקצועי  .9

 . וביכולתה לספק את השירותים הנדרשים

חברה היחידה בשוק הישראלי המנוסה בעולם הסחר האלקטרוני  בפרויקטי ב המדובר .10

וגלים להעניק מענה מהיר המס  pimומבוססי מערכת   SAASאינטגרציה מורכבים במערכות 

 צורכי החברה. ומקצועי לכל 

מערכת הוכיחה עצמה  בארגונים בעלי היקף פעילות רחב היקף ומתופעלת בידי חברה מנוסה,   .11

אמינה המתמחה במתן תמיכה וליווי לפרויקטים שכאלו הדורשים מורכבות רבה במספר 

למערכות ניהול אוטומטי   ממשקים רבים לתרחישים מורכבים בעלי בעלי פתרונות  שלבים

 ברמות הגבוהות ביותר ולצרכים שיתפתחו תוך כדי התקדמות.

עובדים, בעלת מאות  לקוחות  55 -שנה מונה כ 13 -ניסיון של למעלה מהינה בעלת החברה  .12

 -ביצעה בשנתיים האחרונות למעלה מוה החברה היחידה בתחום האי קומרס בארץ ובעולם והנ

בשנים  פרויקטים דומים בארץ ובעולם 120 -ולמעלה מ לחברהמה דו היקף פרויקטים ב 10

 .האחרונות

מסך  15%עד  שירותי יסופקו ללא תמורה בשלב ההקמה. בשלב התפעול ישולמו סך של  .11

 שתפיק החברה מהסחר באתר.הרווחים 

ספק את השירותים הנדרשים לגוף הסבור כי יש ספק אחר המסוגל לקיים את ההתקשרות ו .11

מנהלת רכש והתקשרויות  -לעלית בביוף  6.2016.11-ולהודיע על כך עד לתאריך שאי לפנותר

 .2870210-071יש לוודא קבלת המייל בטלפון  elit@matnasim.org.ilבמייל  

 רצ"ב חוו"ד הגורם המקצועי. .15

                                                                                                                                     
 בברכה,                                                                                                                                        

 מאיר בינג                                                                                                           
 יו"ר ועדת מכרזים                                                                                                          
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