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 הודעת אינטרנט על החלטת ועדת המכרזים בדבר התקשרות שלא באמצעות מכרז 

 
 : 2010-( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, התש"ע18)3לפי תקנה 

 
 התקשרות עם מי שלפי זכויות מכוח דין או בהתאם למצב הדברים בפועל הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות 

 ;4)ספק יחיד(, לאחר בחינת קיומם של ספקים לפי תקנה 
 
 

 5/4/2016תאריך ההחלטה: 
 
 

 .'לינה כפרית קיבוץ רבדים' – :  קיבוץ רבדיםשם הספק
 
 

עונה על צרכי המשלחת אספקת שירותי לינה והסעדה עבור משלחת חפירות תל צפית ה:  נושא ההתקשרות

 ת.הארכיאולוגי

 

 . 31/7/2019יולי(, היינו עד -חזורי חפירה )יונישלושה מ :היקף/תקופת ההתקשרות

 

, התקבלה פנייה 4-( ו18)3במהלך תקופת בחינת קיומם של ספקים אחרים כנדרש בתקנות : החלטת הועדה

 אשר הציגה עצמה כמסוגלת לבצע את ההתקשרות:, שיבולת פתרונות ניהול ושיווק בע"ממאת 

ראש משלחת , הועברו לעיון ובחינת מצד הפונה להןהפנייה, שאלות ההבהרה וכן התשובות שנתקבלו  .1

 )הגורם המקצועי באוניברסיטה( ועמדו גם בפני ועדת המכרזים.  החפירות צפית, פרופ' א. מאיר 

כי גם לאחר בחינת הצעת הפונה, החלופה הרלוונטית היחידה היא 'קיבוץ עמדת הגורם המקצועי  .2

)כשהדברים  אה לנכון לקבלה מהטעמים הבאים, והועדה רוועדת המכרזיםהוצגה בפני רבדים', 

הוספת זמן תוספת הנסיעה הצפויה ומהותיותה לצרכי המשלחת, הסרבול  :מתייחסים להצעת הפונה(

והקושי שהדבר והמורכבות הלוגיסטיים הכרוכים במרחק בשים לב לצרכי העבודה של המשלחת, 

מטיל על ניהול החפירה ועל הצוותים החופרים. בפני הועדה עמדו בין היתר היבטי שינוע ציוד במהלך 

יום החפירות הלוך ושוב ממקום האירוח לאתר ובחזרה, הגעה וחזרה עצמאית של חברי צוות לצורכי 

 זור הלינה.החפירה, והקשר בין המשרדים והמעבדות של החפירה שצריכים להיות בסמוך לא

'לינה כפרית קיבוץ רבדים'  –קיבוץ רבדים לאור זאת מחליטה הועדה לאשר את ההתקשרות עם  .3

אספקת שירותי לינה והסעדה עבור משלחת חפירות תל צפית העונה על צרכי המשלחת לספק יחיד כ

 .31/7/2019יולי(, היינו עד -שלושה מחזורי חפירה )יוניתקופת ההתקשרות:  הארכיאולוגית

 יוכן הסכם התקשרות מתאים.  .4

הספק ימציא את האישורים התקפים הבאים, בעניינו: אישורים ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים  .5

 .1976-ציבוריים התשל"ו

 שיבולת פתרונות ניהול ושיווק בע"מ.תימסר הודעה על החלטה זו לפונה: 


