
 

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

 8/7/2020תאריך פרסום ההודעה: 

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

 קיבוץ נתיב הל"ה –נתיבל'ה  יחיד:להתקשר עם ספק בכוונת האוניברסיטה 

-אספקת לינה וארוחות למשלחת חפירות עזקה במהלך החפירות בחודשים יולי מהות ההתקשרות:

 .2020אוגוסט 

 .20.8.2020 – 25.7.2020 תקופת ההתקשרות:

 

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

 .17:00 בשעה 22.7.2020 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


 8-7-2020תאריך: 

 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

-אספקת לינה וארוחות למשלחת חפירות עזקה במהלך החפירות בחודשים יולי :מהות ההתקשרות

 .2020אוגוסט 

 קיבוץ נתיב הל"ה. –נתיבל'ה  שם ספק:

 20.8.2020 – 25.7.2020 :תקופת ההתקשרות

 נימוקים:

תפתח עונת החפירות השמינית בתל עזקה בהשתתפות סטודנטים ישראלים  25.7.2020בתאריך 

וסטודנטים מהתכנית הבינלאומית שלומדים באוניברסיטת תל אביב. במהלך עשר השנים שבהן אנחנו 

עובדים באזור זה, בצד משלחות מהארץ ומהעולם שעובדות וחוקרות אתרים קרובים באזור למדנו 

 אפשרויות השונות של ספקי לינה ומזון. להכיר את ה

היא  שבגללה אנו מבקשים להתקשר עם  "נתיבל'ה" בקיבוץ נתיב הל"ההעיקרית והראשית הסיבה 

אין עוד מקום לינה שיכול להכיל את הכמות של  –ק"מ ויותר  15שבכל הסביבה, במרחק של 

ו אף מקום שיכול לארח אותנו דקות נסיעה לא מצאנ 40-30בחיפוש במרחב של . הסטודנטים בחפירה

פרט לצימרים בודדים במספרים לא גדולים אין באזור כולו מלון / אכסנייה / פנימייה / אתר אירוח 

 שיכול לאחסן את כל המשתתפים בחפירה. 

 בברכה ובתודה,

  עודד ליפשיץ

 נדלר וסוניה מרקו ש"ע לארכיאולוגיה המכון ראש
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