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11.7.21
ב'/אב/תשפ"א
אל :ועדת המכרזים
הנדון :חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד
הבקשה מסתמכת על תקנה  )29(3לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג( 1993-התקשרות עם מי שלפי
זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות
(בתקנות – ספק יחיד) ,לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 3א(א));
 .1מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירותים/העבודה):
מערכת לביצוע תש לום במזומן לשירותים עירוניים וחשבונות מוניציפאליים ,המוטמעת באופן פיזי ודיגיטלית
בתוך מכונה שתוצב במקום ייעודי בשטח העירייה .המערכת תאפשר לאזרחים לשלם במזומן בגין שירותים
ומוצרים בצורה מאובטחת ובקלות.
 .2פרטי הספק וההתקשרות:
שם הספק

מספר הספק (ח.פ  /מס' מזהה אחר)

WiseUniverse

540279007

 .3נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד* (במידת הצורך יצורף לחוות הדעת כל מסמך רלוונטי
נוסף):
חברת  WiseUniverseהינה חברת תשלומים שפיתחה פלטפורמה ייחודית לתשלום במזומן לשירותים עירוניים
וחשבונות מוניציפאליים ,המוטמעת באופן פיזי ודיגיטלית בתוך מכונה שתוצב במקום ייעודי בשטח העירייה .המערכת
תאפשר לאזרחים לשלם במזומן שירותים ומוצרים בצורה מאובטחת ובקלות.
באמצעות המערכת של חברת  ,WiseUniverseתתאפשר לתושבים המעוניינים לשלם במזומן ,היכולת לשלם במזומן
על שירותים ,דוחות ,וכל תשלום הקשור לעירייה במתכונת  24/7דרך מכונה חדשנית .חשוב לציין כי תושבים מסוג זה
מהווים קהל יעד בנשר וכוללים בין היתר :תושבים שמתפרנסים על בסיס מזומן ,ללא כרטיסי אשראי ,ללא חשבונות
בנק ,ותושבים שרוצים לשלם במזומן אך מוקד התשלומים הפיזי רחוק מהם או לא רוצים להמתין בתור.
חברת  WiseUniverseמספקת פלטפורמה פיזית ואוטומטית שתשפר את יכולת הגבייה של העירייה מהתושבים ,תנהל
את המזומן המתקבל מתשלומים באופן אמין יותר על ידי הורדת הסיכונים הקיימים של העיריה בקבלת מזומן
ותחסוך כסף לעירייה.
הפלטפורמה של  WiseUniverseמוטמעת בתוך המכונה הייעודית ,אינה דורשת תחזוקה ,עובדת באופן אוטומטי
ומסונכרנת עם נתוני העירייה .בעזרת אינטגרציה פשוטה המערכת מסוגלת לספק פתרון לקהל היעד והאזרחים ולתת
פתרון אוטומטי לתשלום במזומן שלא קיים לאף עירייה אחרת בארץ ,ועל כן הנ"ל עומדת בדרישות מהספק.

 .4לאור הנימוקים שנמנו לעיל אנו מבקשים לערוך את ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.
 .5חוות דעתי זו ניתנה מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.
זאב זימל
גזבר העירייה

