
 

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

 16/9/2020תאריך פרסום ההודעה: 

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

 ל בע"מאאינטרנשיונ ישראל פדקס אקספרס יחיד:להתקשר עם ספק בכוונת האוניברסיטה 

 יבוא ויצוא –שרותי בלדרות אקספרס  מהות ההתקשרות:

 שנים 5 תקופת ההתקשרות:

 

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

 .17:00 בשעה 30.9.2020 ליוםימים ממועד פרסום ההודעה ועד  10בתוך 

 

 שבלינק כאןכתב בלבד, באמצעות הדוא"ל לכתובת פניות 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.
 

mailto:michraz-haspaka@tau.ac.il


07/09/2020 

 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

 יבוא ויצוא –שרותי בלדרות אקספרס  :מהות ההתקשרות

 ל בע"מאאינטרנשיונ ישראל פדקס אקספרס שם ספק:

 שנים 5 :תקופת ההתקשרות

 הנימוקים לספק יחיד: 

 בהיקף נרחב.אקספרס אוניברסיטת תל אביב משתמשת בשרותי בלדרות בינלאומית 

 ,דמים(סרומים,  DNA ,RNAחומרים ביולוגים ) עם באוניברסיטה עובדותפקולטות מספר  .1
 ., בעלי חיים משומרים וחייםנוגדנים במצבי צבירה משתנים

וללא תיווך של חברת שילוח  ידיתבמעקב רגישות החומרים, נדרש לשנע אותם 
  .כלשהיא

על המטוסים  עם/בלי קרח יבש רק פדקס מסוגלים להטיס חומרים מסוגים כאלה
 .ללא תוספת כספית בגין שינוע מיוחד ומהיר הסטנדרטים שלהם

 עובדות עם פדקס בלבד.  ובאירופה אשר עימן קיים שיתוף פעולהמעבדות רבות בארה"ב  .2
שת"פ נשלחים חומרים אל האוניברסיטה וממנה. הדבר מחייב שילוח אך ורק במהלך ה

 (.Work Flowמובנה שלהם )העבודה הלתהליך ישירות יכנסו בפדקס על מנת  שהחומרים 

 ועוד. CERNלדוגמא אוניברסיטת קליפורניה, אוניברסיטת וושינגטון, 
 

מאפשרת  ,בארה"ב לפעילות יבוא ויצוא בכל רחבי העולם ובפרט הפריסה הרחבה של פדקס .3
זמינות גבוהה ומהירה. משלוחים מיוחדים ורגישים דורשים טיפול מהיר ושינוע בזמן קצר. 

ת פרט לפדקס כיוון ות בלדרות אחרוחברמעבדות רבות בארה"ב לא יכולות להשתמש ב
 .ברחבי העולםמוגבלת במקומות נידחים  מובילים אחריםשהנגישות של 

 

 בברכה

 רחל שפלר

 מנהלת רכש חו"ל
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