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הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

עיריית קרית אונו (להלן: "העירייה") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם  חברת אורבן דיגיטל  
בע"מ (להלן: "החברה") מס' ח.פ.  515497444 מרחוב ירמוך 1 יבנה , כספק יחיד לשירותי תחזוקת 

מסכים ותקשורת לתחנות אוטובוס חכמות הכולל אחריות ותיקון תקלות.  

היקף ההתקשרות הנו 40,000 ₪ לשנה עבור כל המסכים הקיימים ואלו העתידים להיות מותקנים 
במהלך שנת 2022/23 . 

על פי חוות הדעת של הגורם המקצועי מטעם העירייה – הספק אתו מבוקש לערוך את ההתקשרות 
הנו היחיד שבהתאם למצב בפועל או על פי דין מסוגל לבצע את נושא ההתקשרות בהתאם לדרישות 

העירייה וכי אין בישראל ספק אחר המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות הנ"ל בתנאיה הנוכחיים 
ובהתאם לדרישות העירייה כאמור. 

מצ"ב העתק חוות דעת הגורם המקצועי על נספחיה  

 אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות אל העירייה וזאת לא 
יאוחר מיום 05/07/2022 בשעה 12:00.  

פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד לאגף שפ"ע , באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה: 

taliitz@kiryatono.muni.il   - טלי יצחק מזכירת אגף שפ"ע   

לכל פניה יש לצרף את פרטיו המלאים של הפונה וכן את פרטיו של הספק האחר ולצרף אסמכתאות 
בדבר הטענות הנטענות בפניה. 

  

בברכה, 

עיריית קרית אונו 
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לכבוד: ועדת מכרזים/ועדת התקשרויות 

חוות דעת מקצועית 

להתקשרות עם אורבן דיגיטל  בע"מ כספק יחיד 

מהות ההתקשרות: רכישת שירותי אחזקת תקשורת ושירות למסכי מגע עבור תחנות אוטובוס חכמות 
הכולל אחריות ותיקון תקלות. 

שם הספק אתו מבוקש לערוך התקשרות: אורבן דיגיטל בע"מ 

הנני חיים כחלון ( רומי אסטרטגיות הנדסה בע"מ )  משמש כיועץ בעיריית קרית אונו בתפקיד מנהל 
פרויקטים  בנושא לוי אשכול מהיר לעיר קריית אונו.  

להלן פירוט השירותים המוצעים על ידי הספק/המומחה: 

שירותי אחזקה למסכי מגע בתחנות האוטובוס    .1
תשלומים לנסיעות אוטובוס באמצעות האפליקציה    .2

העברת מידע באמצעות תוכנה ייעודית המעידה על זמינות קווי האוטובוס    .3
חיבור למערכת עירונית והעברת מידע עירוני למשתמשי תחנות ההיסעים    .4

תיקון כל חומרה / תוכנה הקשורה למסכי המגע    .5
אחריות על המסכים , תוכנה וחומרה .   .6

 

מבדיקה שערכתי מול חברת נתיבי איילון המספקת את תחנות ההסעה החכמות באמצעות קבלני 
משנה ( אורבן דיגיטל ), קיימת תוכנה שפיתוחה לקח זמן רב והיא פועלת בכל תחנות האוטובוס 

החכמות במסגרת פרויקט מהיר לעיר בכל מטרופולין תל אביב. 

תקשורת התחנות עם חברות האוטובוס דורשות אינטגרציה למערכות דומות והיות שמערכת זו פועלת 
בהצלחה בתחנות האוטובוס המסופקות ולעירייה אין יכולת לתחזק את מערך המסכים והתקשרות 
החכמה בתחנות  ולמיטב ידיעתי, אין בארץ ספק שיודע לספק אפליקציה הנותנת שירות זהה או אפילו 

שירות דומה למפורט לעיל ומדובר במוצר חדשני וייחודי לפרויקט מהיר לעיר . 

לפיכך, מבוקש לאשר את הבקשה להכריז על חב' אורבן בע"מ כספק יחיד לאחזקת תחנות אוטובוס 
חכמות כמפורט לעיל . 

 

בברכה 

כחלון חיים  

מנהל הפרויקט מהיר לעיר מטעם עיריית קריית אונו  

 


