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המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו [להלן "המכללה"]
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד לרכישת טובין ו/או שירותים
נמסרת בזה הודעה ,בהתאם לסעיף  3.18לתקנות חובת המכרזים תש"ע  ,2010בדבר כוונת
המכללה להתקשר ,בפטור ממכרז ,בהסכם לקבלת שירותי חברת תומקס [להלן" :הספק"] וזאת
לאחר שלדעת המכללה ספק זה הנו הספק היחיד המספק פתרונות למוסדות להשכלה גבוהה בכל
הנוגע לנושא קבלת טופסי בחינה ,ערבולם ,סריקתם ובדיקתם.
מצ"ב חוות דעתו של מר אמיר פייגנבוים ,מנהל מערכות המידע של המכללה ,שלפיה הספק הנו
ספק יחיד לביצוע שירות מסוג זה.
מי שסבור כי הוא מסוגל לבצע את ההתקשרות האמורה לעיל רשאי לפנות ולהודיע על כך
למכללה בתוך שבעה ( )7ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו .
את הפניות יש להעביר ,בכתב בלבד ,באמצעות דוא"ל לכתובת asico@mta.ac.il
לכל פניה יש לצרף:
 .1שם ,מען ופרטי ההתאגדות של הפונה [אם הוא תאגיד]
 .2פרטי הספק המוצע[ ,אם אין זה הפונה עצמו] לרבות סטטוס התאגדותו.
 .3פירוט מלא של יכולת הספק המוצע לספק את מלוא השירותים.
מצ"ב חוות הדעת של הגורם המקצועי.
פניה שתגיע לאחר המועד האחרון האמור לעיל או שלא תכלול את מלוא הפרטים המבוקשים לא
תיבחן על ידי ועדת המכרזים.

,

לכל מען דבעי
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הנדון :חוות דעת מקצועית – חברת תומקס

חברת תומקס הינה חברה המתמחה בפתרונות למוסדות להשכלה גבוהה בכל הנוגע לנושא קבלת
טופסי בחינה ,ערבולם ,סריקתם ובדיקתם.
חברת תומקס היא החברה היחידה המספקת את מכלול השירותים הללו וכל זאת נעשה בחצר
המכללה מבלי צורך לשנע את החומרים.
השירותים הייחודיים אותם אנו ממשים בעזרת חברת תומקס הם :
 סריקת בחינות ועבודות והעלאת התוצרים לסביבת מערכת ידיעון – חברת תומקס היא
היחידה לה יש היכולת להתממשק למערכת ידיעון.
 ערבול הבחינות והשאלות בתוך הבחינה וזאת על מנת למנוע העתקות – פתרון ייחודי של
חברת תומקס.
 מתן ציון מידי לאחר סריקת דף התשובות לבחינות אמריקאיות – פתרון ייחודי של חברת
תומקס
 – TOMASAFE ניהול מערך מדור הבחינות .מעקב אחר משלוח טופסי הבחינה ע"י
הסגל האקדמי ודאגה לכך שהבחינות תגענה בצורה מוצפנת ובטוחה – פתרון ייחודי של
חברת תומקס
 – TOMAGRADE מתן יכולת לאנשי הסגל האקדמי לבדוק את הבחינות בצורה
דיגיטלית ללא צורך בהגעה פיזית על מנת לקחת את מחברות הבחינה ועל מנת להשיבם
למזכירויות הסטודנטים – פתרון ייחודי של חברת תומקס.
למכללה התקשרות עם חברת תומקס משנת  2012על בסיס הליך של התקשרות עם ספק יחיד,
במסגרתה מספקת חברת תומקס שירותי סריקת בחינות למכללה.
המכללה מבקשת להרחיב את ההתקשרות עם חברת תומקס גם לאספקת שירותי בדיקת בחינות
 ONLINEע"י אנשי הסגל האקדמי.
כאמור חברת תומקס פיתחה ייחודיות בתחום ייעודי במערכת ההשכלה – שירות מקצה לקצה
למדור הבחינות של המוסדות האקדמיים בארץ.
בברכה,
אמיר פייגנבוים
מנהל מערכות מידע

