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 הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 

 
-( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 18)3בהתאם לתקנה 

 .514007103 ח.פ. וייל ניהול קריאטיב בע"מ - בכוונת האוניברסיטה להתקשר עם ספק יחיד 2010

 
וניהול פרויקט במסגרת הקמת מרכז המבקרים של  מתן שירותי עיצוב: מהות ההתקשרות

 אביב.-אוניברסיטת תל

  

אדם  או גוף הסבור/ים  כי קיים ספק אחר או ספק ישראלי המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי 

ממועד פרסום  לכל היותרימי עבודה  10לפנות ולהודיע על כך ליחידת תחזוקה ותשתיות בתוך 

 . 12:00ההודעה ולא יאוחר מהשעה 

 

או  adv@tauex.tau.ac.il  פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד או  באמצעות הדוא"ל לכתובת : 

 . 03-6407923באמצעות הפקס: 

 

 לכל פניה יש לצרף את שם, מען ופרטי יצירת הקשר עם הפונה והספק המוצע.

 

 פנייה אשר תתקבל במען האוניברסיטה לאחר המועד הנ"ל, לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים. 

 

  מצ"ב חוו"ד גורם מקצועי.
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סיווג כספק יחיד לצורך הספקת שירותי עיצוב וניהול  -חוות דעת הגורם המקצועי לעניין 
 העיצוב לפרויקט מרכז המבקרים של אוניברסיטת תל אביב

 
 רקע 

וייל ניהול בהסכם עם   20.4.2015בעקבות הליך תחרותי, התקשרה האוניברסיטה ביום  1

לצורך מתן שירותים של עיצוב וכן ניהול פרויקט במסגרת פרויקט הקמת מוזיאון  קריאטיב בע"מ

 ", בהתאמה(.המוזיאון פרויקט", וכן "השירותים", "המעצבשם שטיינהרדט )להלן: "-הטבע על

הופקו במהלך פרויקט המוזיאון לגבי טיב העבודה ויכולותיו הייחודיות של וייל לאור לקחים ש 2

ניהול קריאטיב בנושא, ולצורך הספקת השירותים כאמור,  אני מבקש לסווגאת  המעצב כספק 

 יחיד בנסיבות העניין לצורך פרויקט מרכז המבקרים וזאת, מהטעמים כדלהלן:

במהותו, פרויקט המוזיאון עוסק  טים.חפיפה בתכולת השירותים בשני הפרויק א.

בהצגת הידע וההישגים של האוניברסיטה בתחום מדעי הטבע. מנגד, פעילות פרויקט 

 כוללמרכז המבקרים עניינה הצגת הידע וההישגים של האוניברסיטה במגוון תחומים, 

 בתחום מדעי הטבע.

נוצר מצב לפיו  ,30%-לאור החפיפה בין הפרויקטים, שהאוניברסיטה מעריכה אותה בכ

ישנו למעצב יתרון משמעותי, עד כדי היותו ספק יחיד בנסיבות העניין, על פני כל ספק 

שירותים פוטנציאלי אחר, אשר מקורו בהיכרות העמוקה של המעצב עם החומר הנדרש 

 לצורך ביצוע השירותים. בכך, טמון פוטנציאל ליעילות ולחסכון רב לאוניברסיטה.

במסגרת מתן השירותים נשוא פרויקט המוזיאון,  שנצבר אצל המעצב.ב.  ידע ייחודי 

נצבר אצל המעצב ידע ייחודי הנוגע אף לשירותים הנדרשים במסגרת פרויקט מרכז 

המבקרים. עניינו של הידע הייחודי האמור הוא בהיכרות עמוקה עם הידע 

יצוב, קשר עם האוניברסיטאי, המאפיינים הייחודיים של צרכי האוניברסיטה מבחינת ע

הקהילה ועוד. התקשרות עם ספק שירותים אחר, תחת המעצב, תהיה כרוכה בתקופת 

לימוד ארוכה מצב הספק האחר, אשר תהיה כרוכה בעלויות רבות לאוניברסיטה במונחי 

זמן וכסף. מנגד, ההתקשרות כמבוקש תחסוך לאוניברסיטה זמן וכסף רב ותהיה יעילה 

יסכון לאוניברסיטה כאמור עולה עד כדי היות המעצב הח ביותר ביחס לאלטרנטיבה.

 ספק יחיד בנסיבות העניין.

הצעת המחיר של המעצב לביצוע השירותים הינה  ג. סבירות הצעת המחיר של המעצב.

 סבירה בנסיבות העניין. )מאה ושישים אלף שקלים חדשים ( 

 

המכרזים לסווג את המעצב על בסיס הנתונים המפורטים מעלה, אבקש לקבל את אישור וועדת  3

כעל ספק יחיד בנסיבות העניין, ועל פרסום הודעה כנדרש בתקנות חובת המכרזים )התקשרויות 

 .2010-של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע

 

 בברכה,

 אלדר קצביץ'            

 מהנדס האוניברסיטה 

                          

 


