הנדון :הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין ,עבודות ושירותים
תאריך פרסום ההודעה3.1.2017 :
בהתאם לתקנה  )20(3לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) ,התש"ע,2010-
בכוונת האוניברסיטה להתקשר עם ספק יחיד – מ.י.ה מחשבים בע"מ
מהות ההתקשרות :מתן רישיונות עבודה ותמיכה בשימוש בתוכנת SAS
תקופת ההתקשרות 3 :שנים
אדם הסבור כי קיים ספק ישראלי נוסף המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות ולהודיע על כך
בתוך  10ימים ממועד פרסום ההודעה ועד ליום  17.1.2017בשעה .17:00
פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד ,באמצעות הדוא"ל לכתובתmichraz-haspaka@tau.ac.il :
או באמצעות הפקס03-6407255 :
לכל פניה יש לצרף:
 .1שם ,מען ופרטי התקשרות של הפונה.
 .2שם ,מען ופרטי התקשרות של הספק המוצע.
 .3סטטוס ההתאגדות של הספק המוצע.
 .4פירוט בדבר ניסיונו של הספק המוצע ונשוא ההתקשרות.
פנייה אשר תתקבל במען האוניברסיטה לאחר המועד האחרון ו/או פנייה אשר תהיה חסרה איזה
מהפרטים הנקובים לעיל ,לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.

מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי.
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SAS Institute Inc., SAS Campus Drive, Cary, North Carolina, U.S.A., 27513 is the sole
manufacturer and publisher of certain commercial software ("SAS Software"). SAS Software
originates from the United States of America and SAS Institute Inc. is the owner or licensee of
the intellectual property rights in SAS Software.
MIA Computers Ltd., (the "Distributor''), a distributor of SAS Institute Inc., is the sole and
exclusive distributor of SAS Software for the benefit of customers located in Israel (the
"Territory"). Notwithstanding the foregoing, the following exceptions apply: (a) SAS Institute Inc.
has the right to license directly to all U.S. government entities located in the Territory, (b) SAS
Institute Inc. and its designees may enter into multi-national transactions which may include
sites located in the Territory, and (c) SAS Institute Inc. is the sole provider of software licenses
in the Territory funded by U.S. Foreign Military Funding. All license agreements will be signed
by SAS Institute Inc. through MIA Computers Ltd.
This certificate does not apply to JMP, IDeaS, VSTI, Assetlink, aiMatch products or to any other
software products or technologies which are acquired by SAS after the signature date of this
certificate. Distributor is also the nonexclusive provider of publications, technical support,
training and consulting services relating to SAS Institute Inc. software products in the Territory.
This certificate is valid through January 31 , 2017.
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