
 

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

 27/11/2018ההודעה:  פרסוםתאריך 

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

 "אירועים בע"מ "קמילולהתקשר עם ספק יחיד: בכוונת האוניברסיטה 

 ת"א לצורך אירוע פרישה לסגל אוניברסיטת קמילו שימוש באולמות :מהות ההתקשרות

 28/5/2019 :תקופת ההתקשרות

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

 .17:00בשעה  11/12/2018 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

  מצ"ב חוות דעת הגורם המקצועי.
 

mailto:michraz-haspaka@tau.ac.il


  26/11/2018 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 

 ת"א לצורך אירוע פרישה לסגל אוניברסיטת אירועיםקמילו שימוש באולמות : ההתקשרותמהות 
 

 000515812154מס' ספק  "אירועים בע"מ "קמילו: שם ספק
 

 28/5/2019: תקופת ההתקשרות
 

 : יחידק פהנימוקים לס
 

רוע הוקרה לעובדים אי הנהלת אוניברסיטת ת"א, באמצעות אגף משאבי אנוש מקיימת מדי שנה
אירוע זה כולל נוכחות של הנהלת האוניברסיטה,  שפורשים לגמלאות מהסגל האקדמי והמנהלי.

שהאירוע יהיה חגיגי ומהודר, הנותן כבוד והוקרה לכך הגמלאים ואורחיהם. יש חשיבות גדולה 
 לפורשים.

 בין השעות 28/5/2019יום ג' , בלקראת סיום שנה"לוהוא מתקיים  איש 220 -משתתפים כ באירוע
  .לא ניתן לעשות שינוי במועד. 22:00 - ל 18:00

מקום בו לא ב, )סמוך למקום העבודה ממנו פורשים( האירוע צריך להתקיים בסביבת האוניברסיטה
כמו מתחם "חתונות" או מלון שיש בו אורחים נוספים איתם באים  מתקיימים במקביל אירועים נוספים

מאחר ומדובר בשעות של פקקים ויש רצון למנוע  ת"אלא ניתן לקיים את האירוע במרכז  במגע.
 מהמוזמנים קשיים של התמצאות וזמן נסיעה ממושך. 

)בהגשה  לארוחת ערבישיבה סביב שולחנות קום , מקבלת פנים: נפרדיםמתחמים  3נדרשים  לאירוע
 .טכס והופעת אמןלשולחן( ואולם נפרד עם במה וישיבת תיאטרון ל

 כמובן תעודת כשרות ואישור עסק וביטוח צד ג'. נדרשת

  מספקים מענה מדויק לצרכים המיוחדים של אירוע חשוב זה. "אירועים בע"מ "קמילו אולמות
אוניברסיטה, המוזמנים יכולים לחנות בחניוני האוניברסיטה היותו במרחק הליכה קצרה מהכמו כן, ב

 רכבים(. 150ולא נדרש תשלום נוסף )עד 

מתחמי אירועים שונים בתל אביב ובהרצליה, אך לא נמצאו כאלה המתאימים לאופי האירוע נבדקו 
 ולדרישות שנמנו.

 הינו ספק יחיד ולכן אנו מבקשים להתקשר איתו.  "אירועים בע"מ "קמילובנסיבות העניין דעתנו היא כי 

 

 בברכה,

 אפרת בנארישם: 

 מנהלת מדור הדרכה ורווחהתפקיד: 
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