
 

 לרכישת טובין, עבודות ושירותים חוץ/הנדון: הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 16/2/2020תאריך פרסום ההודעה: 

 
 , 2010-התש"ע ,( לתקנות חוק חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(18)3בהתאם לתקנה 

  יחיד:להתקשר עם ספק בכוונת האוניברסיטה 

התקשרות עם משרד עוה"ד חיים ברנזון, לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי מעו"ד אסף  מהות ההתקשרות:

 עובדי מחקר ופרויקט. ןברנזון בכל הנוגע למו"מ בעניי

 .משרד עוה"ד חיים ברנזון תקופת ההתקשרות:

 

 ולהודיע על כך אדם הסבור כי קיים ספק ישראלי נוסף המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות 

 .17:00 בשעה 3.3.2020 ליוםימים ממועד פרסום ההודעה ועד  10בתוך 

 

 כתב בלבד, באמצעות הדוא"ל לכתובת שבלינק כאןפניות כאמור יש להעביר ב
 

 03-6407255הפקס: באמצעות או 
 

 :לצרף  לכל פניה יש
 .הפונה של התקשרות ופרטי מען ,שם .1
 .המוצע הספק של ופרטי התקשרות מען ,שם .2
 . המוצע הספק של ההתאגדות סטטוס .3
 של הספק המוצע ונשוא ההתקשרות.פירוט בדבר ניסיונו  .4

 
 איזה חסרה תהיה אשר פנייה או/ו האחרון המועד לאחר במען האוניברסיטה תתקבל אשר פנייה

  .ועדת המכרזים ידי על תיבחן לא לעיל, מהפרטים הנקובים

  מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי.
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 16.2.2020תאריך: 

 לכבוד, 
 ועדת המכרזים, 

 אוניברסיטת תל אביב

 

 חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץהנדון: 

( לתקנות חובת המכרזים 18) 3אנו מבקשים לאשר התקשרות עם ספק יחיד בהתבסס על תקנה 

 2010-)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע

מעו"ד עוה"ד חיים ברנזון, לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי משרד התקשרות עם  :מהות ההתקשרות

 עובדי מחקר ופרויקט. ןלמו"מ בענייכל הנוגע באסף ברנזון 

 עוה"ד חיים ברנזוןמשרד  שם ספק:

לשנה, החל מחתימה על הסכם התקשרות עם  הינה המבוקשת התקשרותה תקופת ההתקשרות:

  עו"ד ברנזון ובנוסף ייקבעו בהסכם ההתקשרות ארבע אופציות, כל אחת למשך שנה.

 הנימוקים לספק יחיד/חוץ:

ליווה את האוניברסיטה וייצג אותה במו"מ עו"ד אסף ברנזון, ממשרד עוה"ד חיים ברנזון ושות', 

המשכי ביחס לעובדים . כיום, מתקיים מו"מ כאמורעל קליטת עובדים לאחרונה שהתקיים קודם 

סמנכ"ל עמדתו של . נוספים בעלי מאפיינים דומים על בסיס ובהתאם להסכם הקודם שנחתם

האוניברסיטה זקוקה להמשך שירותיו של מנכ"ל האוניברסיטה הינה כי משאבי אנוש על דעת 

הייחודית של תחום זה באוניברסיטה  ולאור היכרותמטעמי המשכיות ורציפות ועו"ד ברנזון 

בתחום דיני העבודה בכלל וביחסי המוסדות האישית הודות למומחיותו והן ההסכם הקודם בפרט ו

להשכלה גבוהה. מומחיותו בתחום זה היא ייחודית וספציפית ונובעת מידיעותיו בתחום משפטי 

זה ומהיכרותו רבת השנים עם הליכי המו"מ המורכבים, המתנהלים משך שנים בין המוסדות 

 להשכלה גבוהה. 

 

 כבוד רב,ב

 אופיר כהן, עו"ד

 סגן היועצת המשפטית
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