
 

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

 28/7/2019ההודעה:  פרסוםתאריך 

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

 מלון דן פנורמה ת"א  יחיד:להתקשר עם ספק בכוונת האוניברסיטה 

 .המלון לאירוח כנס מדעי מותשימוש באול :מהות ההתקשרות

 .2020דצמבר  15 - 14 :תקופת ההתקשרות

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

 .17:00בשעה  12/8/2019 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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 2019יולי  24 רביעי יום תאריך: 

 לכבוד, 
 ועדת המכרזים, 

 אוניברסיטת תל אביב
 

 יחידחוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק הנדון: 

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

 המלון לאירוח כנס מדעי מותשימוש באול : מהות ההתקשרות

  א"ת דן פנורמה -"מ מלונות דן בע: שם ספק

 2020דצמבר  14-15: תקופת ההתקשרות

 : יחידהנימוקים לספק 

לקיים את מתכננת האוניברסיטה, באמצעות הפקולטה להנדסה  2020לדצמבר  14-15בימים 
, משתתפים 400-600בין צפויים להשתתף כנס בהכנס הישראלי הדו שנתי של הנדסת חומרים. 

 :םההפרמטרים העיקריים הנדרשים . לאור כנסי העבר ביניהם אורחים מחו"ל

 ;משתתפים 400-600אולם מליאה המכיל  .1

 ;משתתפים כל אחד 70-100נוספים, סמוכים לאולם המליאה המכילים בין אולמות  3 .2

 ;01/2021רישיון עסק בתוקף עד  .3

אי קיום אירועים "המוניים" במקביל במלון בתקופה הנדונה לאור חשיבות הכנס המדעי  .4

  ;והצורך באירוח מס' כה רב של אורחים

 ;פוסטרים 80-100לאולם מבואה גדול היכול להכיל תערוכה מדעית וכן מעמדים  .5

 ;משתתפים 400-600ארוחת צהריים באולם שיכול להכיל  .6

 ;רמה גבוהה של מתקנים, תחזוקה, תמיכה טכנית, מזון ומשקאות .7

 ;יתרון לאפשרויות לינה לאורחים מחו"ל .8

וגישה נוחה לרכבים/להולכי רגל. למעט דן פנורמה ת"א, אין  קרבה לאוניברסיטהיתרון ל

, כיוון שלא רים בהם ניתן לערוך כנס בהיקף ובמתכונת האמורה לעילמלונות/מרכזי כנסים אח

 . נמצא מלון העומד בכל הפרמטרים הנדרשים לצורך קיום כנס ברמה גבוהה ואיכותית

 בברכה,

 שחר ריכטרשם: 

 פרופסורתפקיד: 
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