
 

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

 18/11/2019ההודעה:  פרסוםתאריך 

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

 אגודת אכסניות נוער בישראל אנ"א יחיד:להתקשר עם ספק בכוונת האוניברסיטה 

סגל , סטודנטים ,לינה וארוחות ברשת אכסניות אנ"א בפריסה ארצית לתלמידים מהות ההתקשרות:

 .ואורחים של האוניברסיטה לאורך כל השנה

 שנים. 5 תקופת ההתקשרות:

 

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

 .17:00בשעה  2/12/2019 ימים ממועד פרסום ההודעה ועד ליום 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

  חוות דעת הגורם המקצועי.מצ"ב 
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 11.11.19תאריך: 

 לכבוד, 
 ועדת המכרזים, 

 אוניברסיטת תל אביב
 

 יחידחוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק הנדון: 

 ( לתקנות חוק חובת המכרזים18) 3בהתבסס על תקנה  חוץאנו מבקשים לאשר התקשרות עם ספק 
 .2010 –)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע 

 

, סטודנטים ,לינה וארוחות ברשת אכסניות אנ"א בפריסה ארצית לתלמידים :ההתקשרותמהות 
 סגל ואורחים של האוניברסיטה לאורך כל השנה 

 000557674405אגודת אכסניות נוער בישראל אנ"א )ער( : שם ספק

 שנים  5היא ל המבוקשת תקופת ההתקשרות  :תקופת ההתקשרות

 

 : יחיד הנימוקים לספק 

אידיאלי וזול בכל איזור  ,מענה ייחודי נתנות "(הספק" :להלן)אגודת אכסניות נוער בישראל אנ"א 
 .מהועד דרו הארץ מצפון מתא קייישבו ה

 הפרמטרים לבחירת הספק כספק יחיד הינם:

, ללינה המבוקש באזור היחידות הינן שחלקן אכסניות של ארצית פריסה לספק יש .1
 ופורייה תקווה פתח, חרוד מעיין, חי תל, שלומי, פקיעין, שאן בית, מצדה: לדוגמא

 תא א"אנ :לדוגמא האוניברסיטה צרכי על העונה אידיאלי מיקוםב מצויות וחלקן
 .באוניברסיטה הלומדים ונוער סטודנטים ומשמשת הלאוניברסיט בקרבה ממוקמת

 הלומדים סטודנטים של חפירה לאתרי בסמיכות נמצאים – שאן ובית מצדה אנא
  .באוניברסיטה

 ובהוצאות בזמן חיסכון מהווה השונים לאתרים או לאוניברסיטה האכסניות קרבת .2
 .(ארוכות נסיעותב חיסכון) נסיעה

 החינוך משרד י"ע המפוקחות ומוכרות בטוחות מסגרות ינןה ומתקניהן האכסניות .3
 .הדין י"עפ הנדרשים התקנים בכל ועומדות

  .אורחים של גדולה לכמות ומספיקה גדולה החדרים כמות .4

מי שמסייע לקמפוס בבחירת מקומות לינה בכל כולעיל  המפורטים האזוריםלאחר שבדקתי את 
היא ספק יחיד העומדת בכל הקריטריונים המפורטים לעיל  ,הארץ הגעתי למסקנה שרשת אנ"א

  .מענה ייחודי ואידיאלי לצרכי האוניברסיטה בפריסה ארצית נתשנות

 בברכה,

 (  רכז רכשטל לביא )
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