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 "בע"מ רם-טל סטודיו  "  - הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

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

להלן: )  514544667פ  ח.  –"מ"בע  רם-טלסטודיו    "הספק  עם    צ(, כי בכוונתה להתקשר"קהילתיים בע"מ )חל

בארץ    םהייחודייה ופרסום עיתון אינטרנטי בית ספרי ייחודי בבתי הספר  הפקעבור    כספק יחיד    "(ספקה"

    כמיזם חינוכי טכנולוגי. ועלת תכנית קרבבהם פ

 : מטרת ההתקשרות  .1

אודות  הנגשת קרב  המידע  להבעת    תכנית  פלטפורמה  ולספק  הספר  בית  ומורי  תלמידי  אישיות,  לכל  דעות 

ו יצירתיות  באמצעות  גילוי  וזאת  המשתמשים,  ולכל  מקום  מכל  תחום,  בכל  עת,  בכל  שוטף  מידע  העברת 

ע  עצמאיהפקת  באופן  הספר  בית  ותלמידי  מורי  ידי  על  המתופעל  ייחודי  אינטרנטי  חינוכי    יתון  וכמיזם 

 הפקת העיתון תעשה גם באמצעות עותק מודפס.  לוגי.טכנו

 :נאי סף להתקשרותת .2

לו  ספק   .א המוכחות  יכול אשר  העיות  את  אינטרנטיתלספק  מערכת  באמצעות  הנדרש  לה    תון  אשר 

ונגישה לכל תלמידי ומורי בית הספר באמצעות שם משתמש מערכת  הבאים: ה  המאפיינים זמינה 

נו  בו הם  באופן  העיתון,  וסיסמא  בהפקת  פעיל  ו מעלים  טלים חלק  בתכנים  תכנים למערכת  צופים 

 . פרטי בכל עת ומכל מקום /ב ביתיכל מחשעל ידי משתמשים אחרים מנוספים שהועלו  

הטכניב .ב המערכת    היבט  האחראי  הפעלת  ספרי  הבית  הגורם  ידי  על  נעשים  ופיקוחה  ספרית  הבית 

   .משך כל שנת הלימודיםוחניכה  הדרכה  הממונה המלווה על ידי הספק באמצעות  

תמשי  משכל  ח לונה ו  , הקלפשוטה  העולתפאת  ייחודיים המאפשרים    עם מאפייניםמערכת  ספק בעל   .ג

המבוקש  ינהשא מערכת    .הקצה הדף  ולגודל  לעיתון  דפים  למספר  מספר  ,  מוגבלת  את  מתאימה 

שהועלו לתכנים  בהתאם  אוטומטי  באופן  אוטומטי  ,הדפים  באופן  התכנים  את  ומסדרת    , מרכזת 

,  מקסימלי של הדףמתאימה את הפריסה של המידע לניצול  ,  בודקת ומנטרת תכנים בלתי ראויים

בדיקת   אוטומט מבצעת  באופן  בעת    ,יתמונות  בה  ישתמשו  בתי הספר אשר  לכמות  מוגבלת  איננה 

אחת האחראי, המערכת,  ובעונה  ספרי  הבית  הגורם  באמצעות  הנחיות    ,  אוטומטיות  משגרת 

 ו. נדרשים בתכנים אשר הועלו על יד  תיקוניםלמשתמש היחיד לביצוע 

בהסיון  ינבעל  פק  ס .ד סוהתמחות  בית  עיתונים  מתקדמת  באמצעפריים  פקת  אינטרנטית  מערכת  ות 

 . בתי ספר ברחבי הארץ 300 -מ  מעלהבבמתכונת המתוארת לעיל ועל פי צרכי התכנית, 

 . 31.12.2024עד  :קופת ההתקשרותת .3

 . לשנה ₪   120,000 עד:   המקסימלית  התמורה .4

ספק את  לעיל ויש ביכולתו  ל  2יף ף כאמור בסע 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 
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