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 2020מרץ,  16 
 אדר, תש"פ כ'

 ועדת השלושה/אל: ועדת המכרזים
 

 חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד: הנדון
 

התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם ) 1993-תקנות חובת המכרזים, תשנ"גל( 29)3הבקשה מסתמכת על תקנה 
ספק יחיד(, לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי   –  בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות )בתקנותלמצב הדברים  

 ;(א)א(3תקנה 
 מהות ההתקשרות )רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירותים/העבודה(: .1

רך בהדפסת משלוח מכתבים בדואר בצורה אלקטרונית. שליחת המכתבים ישירות דרך החברה ללא צוקבלת שירותי  
המכתב ו/או המעטפות ורכישת בולים ו/או ביול דברי הדואר. במסגרת השירות כל עובד שיש לו הרשאה לשליחת 

הפקה מלאה לקובץ, קיפול והכנסה למעטפה עם מיתוג מלא החברה תבצע  ,  מכתבים בדואר יבצע זו באמצעות מערכת
 כמו כן, כל מסמך שישלח בדואר יתויק ב"ענן".  שעות. 48בצבע וזאת תוך 

 אין התחייבות ו/או מגבלה על כמות דברי הדואר הנשלחים.
 פרטי הספק וההתקשרות: .2

 מספר הספק )ח.פ / מס' מזהה אחר( שם הספק
 550005169 דפוס בארי

 רלוונטי נוסף(:נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד* )במידת הצורך יצורף לחוות הדעת כל מסמך  .3
 מהסיבות הבאות:מהווה ספק יחיד בארי דפוס  מכתב בקליק מבית חברת

 AD-עם התממשקות ל FTPאפשרות לעבודה בממשק  -

 ירות של שמירת ארכיון ללא עלות נוספת לצורך בקרה ומעקב אחר דברי הדואר ש -

 APIאפשרות לעבודת ממשק באמצעות מערכת  -

לשלוח דברי דואר בקלות רבה ישירות מהמחשב של המשתמש בארגון אל מדפסת שירות "מכתב בקליק" המאפשר  -

 הנמצאת בדפוס בארי תוך חסכון משמעותי בזמן וכסף

שירות מכתב בקליק פועל במשך מספר שנים מול מאות לקוחות שונים ממגזרים שונים )בנקים וחברות ביטוח, חברות  -

 גדולות במשק , חברות ממשלתיות וכדומה( 

 ת השירות ניתן גם לשלוח מכתבים בדואר רשום ואישורי מסירה באמצעו -

 החיוב יתבצע עבור מכתבים שנשלחו בפועל  , המוצר רלוונטי למשלוח בכל כמות. אין צורך בהתחייבות על כמות מינימום -

המיתוג המעטפה הינה ממותגת בצבע מלא כאשר כחלק מהשירות ניתן להגדיר מספר מעטפות בגרפיקה שונה ולשנות את   -

 מתי שנדרש

 דפים במעטפה גדולה   70דפים במעטפה קטנה ועד  4צדדי, עד  -ניתן להדפיס בצבע מלא או בשחור, חד צדדי או דו  -

   A4הדפסת המכתבים הינה דיגיטלית על נייר בגודל  -

)יש תשלום  המעטפות והדף הראשון כלולות במחיר הבול    משלמים רק על עלות הבול כאשר עלויות ההפקה של המכתבים, -

 על דפים נוספים( 

 התקנת התוכנה והדרכת המשתמשים היא ללא עלות -

   שעות מרגע אישור הקובץ למשלוח  48לוח הזמנים למשלוח בדואר הוא תוך  -

 לאור הנימוקים שנמנו לעיל אנו מבקשים לערוך את ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. .4
 שא זה. חוות דעתי זו ניתנה מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנו .5

 
 בכבוד רב,

 ליאור האס
 עוזר ראש העיר


