
 

 

תאריך קבלת 
 ההחלטה

שווי  שם הספק מהות ההתקשרות
התקשרות 

 משוער

 נימוקים סעיף בתקנות

הרחבת התקשרות  29.10.2018
חברת קו עם 

תיאום ופיקוח 
לניהול  בע"מ

פרויקט הקמת 
אולפן צילומי 

טלוויזיה בבניין 
 נזריאן 

 

חברת קו תיאום 
 ופיקוח בע"מ

55,000 ₪, 
 לפני מע"מ

 (2) (ב)( 4) 3תקנה 

 

)להלן:  "מבע קו תיאום ופיקוחחברת קבעה את הצעתה של ועדת המכרזים . 1
בהליך תחרותי לניהול פרויקט הקמת בניין מרכז כזוכה "( החברה"

המקורי היקף ההתקשרות  באוניברסיטת תל אביב.המבקרים ע"ש נזריאן 
 .מע"מ+ ₪  275,000 ואעם החברה ה

לאחרונה, החליטה הנהלת האוניברסיטה לצייד את האולפן בבניין בציוד .  2
לפני מע"מ. יובהר כי על כל הציוד ₪, אלף  900 -המוערך בהיקף של כ

שיותקן באולפן להתממשק עם יתר המערכות הקיימות בבניין ומטבע 
לי הידע הייחודי הנדרש לצורך ביצוע העבודה ברצף מב חברההדברים ל

כמו כן, לא ניתן בפרויקט  לעצור את העבודות באתר לשם לימוד הנתונים.
מסוג זה להכניס מנהל פרויקט נוסף. דבר שמטבע הדברים יגרום לחיכוכים 

לחברה יש מפקח המוצב באתר מראשיתו של ולבעיות תיאום קשות באתר. 
בכל היבט מעשי הפרויקט ולכן מתן העבודה למנהל הפרויקט הינה יעילה 

 ביא לחיסכון כספי בהשוואה לכל חלופה אחרת.ות
בגין ניהול הרכש, התקנה, אינטגרציה של הציוד לאולפן ביקשה החברה .  3

לפני מע"מ. לאחר מו"מ הסכימה ₪,  95,000תוספת לשכר הטרחה בסך של 
על בסיס תנאי  מע"מ₪ +  55,000החברה לתת הנחה כך ששכרה יהיה 

שכר זה מהווה מפורטים בחוזה ההתקשרות עם החברה. התקשרות ה
 דרישה סבירה ומקובלת בהתאם להיקף השעות שיושקע.

לקבלת  תכאמור ההתקשרות המקורית נעשתה בעקבות פנייה תחרותי.  5
הצעות להתקשרות עם בעל מקצוע מומחה. התקשרות ההמשך המבוקשת 
נעשית תוך פחות מחמש שנים ממועד תחילת ההתקשרות המקורית. השווי 

התקשרות המקורית. השווי זהה להמצטבר של כל התקשרויות ההמשך 
 -המצטבר של כל התקשרויות ההמשך כולל הנוכחית, אינו גבוה מ

החודשים שלפני התקשרות ההמשך לא בוצעה עם  12 -ב₪.  2,500,000
 החברה התקשרות המשך באותו עניין.

 . 31.10.2018את החלטת ועדת המכרזים ביום מנכ"ל האוניברסיטה אישר . 6


