
 

  

 
 

 2021אוגוסט,  31         

 

 "בע"מ רובוטק "  - הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

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

)חל  בע"מ  להתקשר"קהילתיים  בכוונתה  כי  להלן: )   511375602  פח.  –"מ"בע  קרובוט  "הספק  עם    צ(, 

יחיד      "(ספקה" והע  אספקתעבור  כספק  לימוד  חינוךטכשרה  חווית  לגו  של  ערכות  באמצעות   נולוגית 

  .(  LEGO Education) העולמית

 

 : מטרת ההתקשרות  .1

הרובוטיקה .א תכנית  /    הפעלת  חינוך  לגו  של   ) חדשים  או  קיימים  מוצרים  )באמצעות  קרב  בתכנית 

 ספקים אחרים : 

 WEDO2ב' ערכת  -שכבות א'           

 SPIKEשכבות ג' ד' ערכת            

 CODERZוסימולטור   EV3ח' ערכת -שכבות ה'            

במידת הצורך    חלקי חילוףשל  פקה  אס, טיפול בתקלות,  לבתי הספר  הערכותפקת  אס  שירות ורכש: .ב

אמנת   מקצשיתוך  ומהירהרות  לועית  מנת  על  ובמ,  ברצף  לפעול  לתכנית  זאת  מאפשר  קצועיות, 

 דים לתחום מיתר כארגון חינוכי. במחירים מיוח

מקצועית  .ג מקצועית  קיום  :  הכשרה  ערכות  הכשרה  שלה העל  והסימולטור  התחום    י לצוות  לגו 

עלות.   ללא  בפעילות    חומרי הדרכה מתורגמים המשמשים  כוללולמדריכי התחום  וילדים  מדריכים 

 השוטפת. 

הרו:  חדשנות  .ד תחום  של  חדשנית  היבלמידה  הנגשת  באמצעות  חינוךבוטיקה  לגו  של   LEGOדע 

Education   חום זה, סיוע בהתאמת התכנים הללו לחברה הישראלית  ,למידה של הנעשה בעולם בת

 ופיתוח חומרי הלימוד המקצועיים בשיתוף התכנית. 

חדשים  .ה חדשים:  מוצרים  במוצרים  והתנסות  אישור  חשיפה  האישורים    לאחר  וכל  התקנים  מכון 

 שימוש בטוח בהתאמה לגילאים השונים. הנדרשים ל

 

 נאי סף להתקשרות:ת .2

 

הינה חברה  ש(  LEGO Educationלגו חינוך ) ספק בעל אישור זכיינות לייבוא ואספקה של מוצרי   .א

 . עולמית

עבור  ר שלה ומערכי השיעו  קרב תכניתתכניות הלימוד של שנים לפחות במערך  (7שבע ) ניסיון של  .ב

 . ח' –כיתות א' 

  שירות נגיש ומהיר על פי דרישההענקת פים בתכנית ו ר המשתתלכלל בתי הספ  רכותעה של  אספק .ג

 בפריסה ארצית. 

 תקלות ובעיות אחרות העולות מהשטח ופתרון בעיות שעולות מהשטח. ב טיפול מקצועי יכולת   .ד

 כנית. הדרכה והטמעה של הערכות לצוותי מנחים ומדריכיי הת  .ה

 

 



 

  

 
 

 

 . 31.12.2024עד  :קופת ההתקשרותת .3

 . לשנה ₪   400,000 עד:   המקסימלית  התמורה .4

ספק את  לעיל ויש ביכולתו  ל  2ף כאמור בסעיף ומד בתנאי הסהע ושב מדינת ישראל יחיד ת  תאגיד או  .5

ירז  ש  גב'ל , 13:00בשעה   22/09/2021  אריךלת  ולהודיע על כך עד   רשאי לפנות , הנדרשים השירותים 

 073-דא קבלת המייל בטלפוןש לווי .matnasim.org.ilrechesh@במייל  רכש מדור מנהלת  ממ" – משה

2870111 

 

 צ"ב חוו"ד הגורם המקצועי.ר

 

 טל בסכס

 

 יו"ר ועדת מכרזיםוחברה המנכ"ל 

 בע"מ   םקהילתייהחברה למתנסים מרכזים 
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