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 מי שלדעתה הוא בדבר כוונת אוניברסיטת בר אילן להתקשר עם הודעת אינטרנט 

 ספק יחיד, טרם אישור ועדת המכרזים
 
 

  .2010-ת של מוסד להשכלה גבוהה(, התש"עיולתקנות חובת המכרזים )התקשרו 4-ו (18)3 לפי תקנות
 
 

 .אינג' שמואל גן אל  :שם הספק
 
 

  :מומחיותו לתחום הקשורים מסוימים ופרויקטים שירותי ייעוץ הנדסי בתחומים :נושא ההתקשרות

מול בפרויקטים  טיפולו, שירותים שונים הקשורים לבינויו קלה "קו סגול"הבת הרכ, DBOTמעונות הסטודנטים 

  כמפורט בנספח א'. – עירית רמת גן

 

 .  בנספח א'כמפורט  :תקופת ההתקשרותהיקף ו

 
 

 .המנהל הכללי, וםלמנחם גרינבשל  ומצורפת בזה חוות דעת
 
 

 בכתב לאוניברסיטת בר אילן רשאי לפנות  ,המסוגל לבצע את ההתקשרותספק אחר אדם הסבור כי קיים 

באמצעות או   Michrazim.log@mail.biu.ac.ilבאמצעות דוא"ל: , 6/2011/14לא יאוחר מיום עד וזאת 

 . 03-7384323 :פקס

 

 האחר וכןפרטיו של הספק (, שם מלא, כתובת ומספרי טלפון)פרטיו המלאים על הפונה לציין בבירור את 

 מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.אסמכתאות 
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 נספח א'

 

 תמורה תקופה פרויקט

 ווסף מע"מ(ת)לכל הסכומים י

מ .1

  DBOTעונות הסטודנטים מ

ליווי ניהול והובלת צוות  : תיאור הפעילות

לשיפוץ מבני  DBOTהקמת פרוייקט  ה 

קיימים, הקמת מגדלי מעונות   תמעונו

שירותים נלווים ומרכז ספורט של 

האוניברסיטה, )להלן הפרויקט ( לרבות כל 

הנושאים הכרוכים בניהול צוות יועצים 

קבלנים יזמים וכד' ליווי מהלך ההקמה והבניה 

לטיפול כנציג  ובכל ההיבטים הנדרשים

ההנהלה מטעם האוניברסיטה בניהול הצדדים 

 העסקיים והכלכליים של הפרויקטההנדסיים 

 

1.1.2016-

31.12.2017 .

לאוניברסיטה 

האופציה להאריך 

תקופה זו בשנה 

 נוספת 

 

: 30.6.2016עד ליום  1.1.2016מיום 

 לכל חודש ₪ 25,500

: 31.12.2017עד ליום  1.7.2016מיום 

 לכל חודש ₪ 17,000

ה .2

ושירותים  קלה "קו סגול"הבת רכה

  שונים.

לות הקשורה ריכוז כל הפעי :תיאור הפעילות

לנושא, לרבות ריכוז ואיסוף חומרים 

רלוונטיים, קשר עם ועדות התכנון ועם רשויות 

 מקומיות. 

הזכות תעמוד לאוניברסיטה  : שירותים שונים

לקבל שירותים שונים בתחומים הקשורים 

  נוי  בהיקף חודשי של עד עשר שעות.לבי

 

1.1.2016-

31.12.2017. 

 

: 31.7.2016עד ליום  1.1.2016מיום 

  ש"ח לכל חודש 7,000

: 31.12.2017עד ליום  1.8.2016מיום 

 לכל חודש ₪ 3,000

ט .3

  מול עירית רמת גןבפרויקטים  יפולט

מי רמת וס, בארות הקמפארנונה, לרבות 

סיוע  לפעילות מול רמ"י גן וביוב , כמו כן 

)כחלק מהצוות המטפל ועל פי הוראות 

 הרחבת המדרשהוהיועמ"ש(  המנכ"ל 

תאום הנושא ללא עיסוק )ניהול ו לבנות

 בפועל בתכנון(

כוז הנושאים הללו, אסוף יר :תיאור הפעילות

 , קשר עם גורמים חיצוניים םרלוונטייחומרים 

 

1.1.2016-

31.12.2017 .

לאוניברסיטה 

האופציה להאריך 

תקופה זו בשנה 

 נוספת

 

 לכל חודש ₪ 4,000

 


