הנדון :הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד/חוץ לרכישת טובין ,עבודות ושירותים
תאריך פרסום ההודעה17/10/2018 :
בהתאם לתקנה  )18(3לתקנות חוק חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה) ,התש"ע,2010-

בכוונת האוניברסיטה להתקשר עם ספק יחידJC Decaux :
מהות ההתקשרות :פרסום על גבי מכוונים ותחנות אוטובוס בעיר
תקופת ההתקשרות 10 :שנים
אדם הסבור כי קיים ספק ישראלי נוסף המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות ולהודיע על כך
בתוך  10ימים ממועד פרסום ההודעה ועד ליום  30.10.2018בשעה .17:00
פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד ,באמצעות הדוא"ל לכתובת שבלינק כאן
או באמצעות הפקס03-6407255 :
לכל פניה יש לצרף:
 .1שם ,מען ופרטי התקשרות של הפונה.
 .2שם ,מען ופרטי התקשרות של הספק המוצע.
 .3סטטוס ההתאגדות של הספק המוצע.
 .4פירוט בדבר ניסיונו של הספק המוצע ונשוא ההתקשרות.
פנייה אשר תתקבל במען האוניברסיטה לאחר המועד האחרון ו/או פנייה אשר תהיה חסרה איזה
מהפרטים הנקובים לעיל ,לא תיבחן על ידי ועדת המכרזים.
מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי.

תאריך15/10/18 :
לכבוד,
ועדת המכרזים,
אוניברסיטת תל אביב

הנדון :חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד
אנו מבקשים לאשר התקשרות עם ספק יחיד בהתבסס על תקנה  )18( 3לתקנות חוק חובת המכרזים.

מהות ההתקשרות :פרסום על גבי מכוונים ותחנות אוטובוס בעיר

שם ספקJC Decaux :
תקופת ההתקשרות 10 :שנים

הנימוקים לספק יחיד/חוץ :לספק  JC Decauxרישיון מטעם עיריית תל אביב משנת  2008ולמשך
 25שנים למכור ולתפעל שטח פרסום במכוונים ובתחנות אוטובוס ברחבי העיר תל אביב ,והוא
מהווה ספק יחיד לעניין זה.
ספקים נוספים מוכרים פרסום חוצות באמצעות פוסטרים ע"ג גשרים ,קירות ועמודי רגל ,אך
מדובר בכמות קטנה יחסית של שלטים ובצירים מרכזיים בלבד .אי לכך כיסוי העיר תל אביב
באמצעות שלטי חוצות (בסביבות  350פני פרסום) ,לרבות חשיפה בתוך שכונות רלבנטיות ,לדוגמה
באזור האוניברסיטה ,אפשרית רק באמצעות .JC Decaux
מכיוון שקהל אשר גר ,עובד ,לומד ,עושה שירות צבאי או מבלה בתל אביב הינו קהל יעד מרכזי
בפרסום ימים פתוחים ובפרסומים אחרים ,חשוב שנוכל לכסות את העיר תל אביב במקרים בהם
בחרנו להיעזר בשילוט חוצות כחלק מהפעילות השיווקית.

בברכה,
שם :אלון וינפרס
תפקיד :מנהל יחידת השיווק

