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נספח מס' 1
סעיף  6.2א ()2

הנדון :הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד
שירותי בריאות כללית מעוניינת להתקשר עם חברת נס לרכש שירותי ייעוץ של מר דוד
חדד בנושא סכמה במודול ניהול נוכחות של מערכת סאפ
 .1נושא ההתקשרות ( :מאפיינים מיוחדים של ההתקשרות):
הכללית נמ צאת במהלכו של פרויקט החלפת מערכת הנוכחות הארגונית והכנסתה של
מערכת מבוססת פתרון של חברת  .SAPרכיב מרכזי בפתרון הנדרש במודול ניהול זמן
עובדים הינו רכיב הסכמה.
מהות הפתרון:
שירותי ייעוץ ליישום רכיב הסכמה במודול ניהול זמן תחת

SAP HR

 .2להלן חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית לעניין היות המציע ספק יחיד:
היועץ הנדון הינו בעל ניסיון יחודי בתחום זה באופן כללי ,ובאופן ספציפי ,בעל
ניסיון ביישום סכמה במודול ניהול נוכחות של המערכת בכללית ,וזאת לאור
העובדה ש היועץ המבוקש היה מעורב במערכת זו מאז הקמתה ועסק ברכיבי
ה פיתוח אשר בוצעו במשך השנים וביישום המערכת .היישום בכללית הינו מורכב
וייחודי ועל כן ניסיון קודם ביישום ובפיתוח הופך את היועץ  -ליועץ ייחודי.
יצויין עוד כי הפרויקט נמצא בשלב קריטי וכי הכנסת יועץ ללא ניסיון עלול
להאריך את לוחות הזמנים מאוד ולהעמיד את הכללית ברמת סיכון גבוהה.
מצבור הנסיבות שלעיל מצביע על כך כי בשלב זה ולפי מצב הדברים בפועל –
היועץ שבנדון הוא היחיד המסוגל לספק את השרותים נשוא ההתקשרות.
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