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 החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ -דירה להשכיר  הודעה על כוונת  
 )להלן: "הספק"(   בע"מתים תכנה  'להכריז על חב

 2023 - 2022 לשנים כספק יחיד 
 Autodeskחב'  את מ  אוטוקאדה תוכנת  רישיונות ושירותילאספקת 

(Autodesk Authorized Gold Direct ) 
 

להתקשר עם הספק   "(החברה )להלן: "  החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ  -דירה להשכיר  בכוונת   .1

(  Autodesk Authorized Gold Directושירותי תוכנת אוטוקאד )רישיונות    "כספק יחיד", בנושא רכישת 

 בהיותו היחיד המסוגל לבצע את השירות. , "(השירות)להלן: " Autodeskמאת חב' 

 

עיקרי ההתקשרות: אספקת רישיונות ושירותי תוכנת אוטוקאד, אשר הינה תוכנה מקצועית ומתקדמת   .2

בתחום   היתר,  בין  ממדיים,  ותלת  ממדיים  דו  מודלים  של  מחשב  בעזרת  וייצור  לתכנון  המשמשת 

האדריכלות והתכנון. התוכנה משמשת את אגף התכנון בחברה, בין היתר, לעריכת שרטוטים, תוכניות  

ביצוע  ומו לצורך  הנדרש  וצרכיו. ההיקף הכספי השנתי  להגשים את מטרות האגף  מנת  על  וזאת  דלים 

על   עומד  שהם    14,000ההתקשרות  מע"מ  כולל  לא  החברה    ₪16,380  בכוונת  כאשר  מע"מ,  כולל   ₪

 חודשים.   24להתקשר עם הספק לתקופת בת 

 
 ושא זה.  מצ"ב להודעה זו חוות דעת מטעם מנהל מערכות המידע בחברה בנ  .3

 
כי ביכולתו לבצע את השירות הנדרש ו/או להשיג על היות הספק ספק יחיד לעניין זה,    ,על גוף הסבור .4

עד ליום:    14להודיע בתוך   זו, דהיינו  בצהריים,    12:00עד השעה    26.12.21ימי עבודה מפרסום מודעה 

על כוונתו זו, בצרוף פרטים בדבר ניסיונו בתחום, לרבות פרטי    vendor@aprent.co.il:  באמצעות דוא"ל

 זיהוי הכוללים של מלא, ת.ז/ח.פ ופרטים ליצירת קשר. 

 

 .ttps://www.aprent.co.ilh: בכתובתהחברה לפרטים נוספים, ניתן לפנות לאתר  .5
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 כ"ח כסלו תשפ"ב 
2021דצמבר  02  

 
   בע"מ ספק יחידתים תכנה בדבר היות חב'  דעת חוות

 Autodeskמחב'  לאספקת רישיונות ושירותי תוכנת האוטוקאד
(Autodesk Authorized Gold Direct ) 

 
"( הריני החברה)להלן: "  החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ  -דירה להשכיר  חב'  ב  המידע  מערכות  כמנהל .1

לאספקת רישיונות ושירותי תוכנת ספק יחיד בישראל  היא הבע"מ    תים תכנהלחוות את דעתי המקצועית, לפיה חב'  
 לאור הנימוקים הבאים: וזאת Autodesk  (Autodesk Authorized Gold Direct ,)האוטוקאד מחב' 

 
וייצור   Autodesk  מתוצרת חברתאוטוקאד  התוכנת   .1.1 לתכנון  היא תוכנה מקצועית ומתקדמת המשמשת 

 בעזרת מחשב של מודלים דו ממדיים ותלת ממדיים, בין היתר, בתחום האדריכלות והתכנון. 
ל מנת להגשים את התוכנה משמשת את אגף התכנון בחברה לעריכת שרטוטים, תוכניות ומודלים וזאת ע .1.2

 מטרותיו ואת צרכיו של אגף התכנון. 
בארץ    Autodeskת  חבר .1.3 נציגתה  באמצעות  בע"מ  חברת    -מעמידה,  תכנה  אספקת    – תים  שירותי  את 

 הרישיונות והשירותים של תוכנת האוטוקאד.  
 לאספקת השירותים האמורים.  Autodesk חברתהיא הנציגה היחידה של תים תכנה בע"מ חברת  .1.4
הספק תים תכנה בע"מ היא  לכך שחברת    Autodesk  חברתאישור מאת    ' א  נספחלחוות דעתי זו מצורף כ .1.5

 .מתוצרתה בארץתוכנת האוטוקאד היחיד של 
 

 .קשד היכול לספק את השירות המבויהספק היחלפיכך, מסקנתי היא, כי תים תכנה בע"מ היא  .2
 
 

 בברכה,

 ירון בועז, 

 מנהל מערכות מידע 
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