
 

 

 

 

 
11.7.21 

 הודעת פטור ממכרז

תשלום  ם לביצועקבלת שירותיכספק יחיד לצורך  WiseUniverseחברת כוונה להתקשר עם 

  ")WiseUniverse)להלן: " במזומן לשירותים עירוניים וחשבונות מוניציפאליים

 

 .לתשלום במזומן לשירותים עירוניים וחשבונות מוניציפאלייםלקבל שירותים עיריית נשר מבקשת 

 1.9.21-1.9.24תוכנית זהה לתקופה שבין לצורך זה מבקשת עיריית נשר לקבל הצעה להפעלת 

WiseUniverse  ,הצהירה כי ביכולתה הבלעדית לספק השירותים המבוקשים וזאת בשל ייחודיותה בתחום

  ייחודית ואין עוד מערכת מסוג זה בשוק. מדובר במערכת

לתשלום במזומן לשירותים  תהינה חברת תשלומים שפיתחה פלטפורמה ייחודי WiseUniverseחברת 

עירוניים וחשבונות מוניציפאליים, המוטמעת באופן פיזי ודיגיטלית בתוך מכונה שתוצב במקום ייעודי 

 חים לשלם במזומן שירותים ומוצרים בצורה מאובטחת ובקלות.בשטח העירייה. המערכת תאפשר לאזר

, תתאפשר לתושבים המעוניינים לשלם במזומן, היכולת לשלם WiseUniverseבאמצעות המערכת של חברת 

חשוב לציין כי . דרך מכונה חדשנית 24/7במזומן על שירותים, דוחות, וכל תשלום הקשור לעירייה במתכונת 

שמתפרנסים על בסיס מזומן, בנשר וכוללים בין היתר: תושבים קהל יעד עצום תושבים מסוג זה מהווים 

הפיזי רחוק  מוקד התשלומיםשרוצים לשלם במזומן אך  ותושביםללא כרטיסי אשראי, ללא חשבונות בנק, 

 .תורמהם או לא רוצים להמתין ב

פיזית ואוטומטית שתשפר את יכולת הגבייה של העירייה  מספקת פלטפורמה WiseUniverseחברת  

מהתושבים, תנהל את המזומן המתקבל מתשלומים באופן אמין יותר על ידי הורדת הסיכונים הקיימים של 

 העיריה בקבלת מזומן ותחסוך כסף לעירייה. 

בדת באופן , אינה דורשת תחזוקה, עותבתוך המכונה הייעודי וטמעתמ WiseUniverseהפלטפורמה של 

 פתרון לקהל המערכת מסוגלת לספקבעזרת אינטגרציה פשוטה אוטומטי ומסונכרנת עם נתוני העירייה. 

ועל כן הנ"ל ארץ, אחרת ב אף עירייהלתשלום במזומן שלא קיים לולתת פתרון אוטומטי  והאזרחים היעד

 עומדת בדרישות מהספק.

  חברת לפיה הגבייהים מקצועיים ממחלקת מצויה בידי עיריית נשר, חוות דעת שניתנה ע"י גורמ

WiseUniverse  ייחודית זו מערכתהינה ספק יחיד בעל היכולת להפעיל. 

מבקשת עיריית נשר  1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח 4) 3לאור כך ובהתאם להוראות תקנה 

 כספק יחיד. WiseUniverseלהתקשר עם 

הסבורים כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאים לפנות למשרדנו וזאת  תאגידאדם ו/או 

. אל 048299205יש לוודא העברת מייל בטלפון  t.s@nesher.muni.ilבכתובת מייל  1.8.21לא יאוחר מיום 

 הפניה יש לצרף פרטים מלאים של פרטי הפונה ופרטי הספק לרבות אסמכתאות ליצירת קשר.

 

 בברכה,      

 חי שומרוניצ  

 מנכ"ל העירייה

 


