
 
 
 

 עיריית דימונה
 

 ספק יחיד –הודעה על כוונה להתקשר בפטור ממכרז 
 1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח4)3עפ"י תקנה 

 
"( מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר בפטור ממכרז עם חברת העירייהעיריית דימונה )להלן: " .1

"Sensory" :סייעות וגננות. )להלן: "(, לרכישת מערכת לניהול ושיבוץ החברה" )להלן
 "(.ההתקשרות"

 

 מהות ההתקשרות הינה כדלהלן: .2

 Windows,  מבוססת Assisnetעיריית דימונה מבקשת להתקשר עם החברה לרכישת מערכת 

Azure Cloud  לניהול מהיר ויעיל של שיבוץ סייעות וגננות מחליפות בגני ילדים תוך שימוש
 ה לסייעות גננות ומנהלות.באלגוריתמים מתקדמים. אפליקצייה משלימ

  
 

 שירותי המערכת הנדרשת:
 

 ניהול גני ילדים 

 ניהול עובדים 

 תניהול היעדרויו 

 שיבוצי סייעות וגננות מחליפות 

 הפקת דו"חות מתקדמים 

  שליחת הודעותSMS אוטומטיות מהמערכת למנהלת הגן למחליפה ולמוחלפת 

 אפליקציה מותקנת( ןשליחת הודעות פוש בעת בקשה להחלפה)בהינת 

 דחיה של בקשת החלפה באמצעות האפליקציה.\אישור 

 בסידור העבודה היומי הצפיי 

 מתן פרטי גן דרכי הגעה ופרטי יצירת קשר 

 באמצעות אפליקציה  תבקשת היעדרו 

  דיווח נוכחות מבוססMicro Location באמצעות שימוש בBeacons 

 בנתוני נוכחות ודוחות. הצפיי 

 ת שכרהתממשקות למערכ 

 ( מפת גניםDashboard) 

 .התממשקות למערכת הנוכחות הארגונית 

 )תמיכה בתוכנית התמריצים)בשיתוף אגמון משרד הפנים ובאישור משרד האוצר 

 וכן מודל החינוך המיוחד יהיו כלולים במחיר.עידכונים שוטפים תחזוקה ואיחסון , 

 וסביבות עבודה : פיתוח   שפות פיתוחFront End Angular 1.4.8 \HTML 5 CSS 3 

LESS פיתוחBackend C# .net  עבודה מול.Web Api\ Rest API בסיס נתונים MSSql 

Server 2016   

ההתקשרות הינה לשנה עם אופציה להארכה לארבע שנים נוספות. ההארכה תעשה בכל שנה  .3
 מחדש ותחת שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

 



, ובהתאם להמלצת 1987-העיריות )מכרזים(, תשמ"ח( לתקנות 4)3בהתאם להוראות תקנה  .4
הגורמים המקצועיים בעירייה, העמותה היא הגורם היחיד המקיים את הפעילות כמפורט 

 לעיל.

 

אדם ו/או תאגיד הסבורים כי קיים גוף אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות עפ"י התנאים  .5
עד לשעה  26/3/23 -ה ראשוןם המפורטים לעיל, מוזמנים לפנות לעירייה, וזאת לא יאוחר מיו

12:00  . 

 

  פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד, לידי הגב' סיוון שורדיקר, באמצעות דוא"ל   .6
sivans@Dimona.muni.il. 

 

לכל פנייה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה, פרטי ההתקשרות עמו )לרבות שם מלא,  .7
וכתובת דוא"ל(, וכן את פרטיו של הגוף מספר ת.ז./ח.פ, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס 

 האחר, בצירוף אסמכתאות התומכות בטענות הנטענות בפניה.
  

 בנימין ביטון                                      
 ראש העירייה

 

 

 

 

 

 


