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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
 
 

 .אדריכלים –זלמן ורות עינב    :שם הספק
 
 

  .בגין תוספת קומה ושיפוץ בנין המדרשה לבנות באוניברסיטהשירותי אדריכלות    :נושא ההתקשרות

 

 .בתוספת מע"מ ח"אש 100  :היקף/תקופת ההתקשרות

 

 .תחזוקה ופיתוח ,בינויסמנכ"ל , אל-אינג' שמואל גןמצורפת בזה חוות דעת של 

 
 

 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: , 5/2016/12לא יאוחר מיום עד וזאת 

 . 03-7384323 :פקס

 

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

 מתאימות לתמיכת מסוגלות הספק האחר לבצע את ההתקשרות.אסמכתאות 

 

 

 
 
 



 לשכת סגן המנהל הכללי
 

 ופיתוח תחזוקה ,בינוי
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 ט"ז בסיון התשע"הב"ה, 
 2015ביוני  3
 2015-818 -בנ

 לכבוד
 עופר שרגאי,

 יו"ר ועדת מכרזים
 
 

 שלום רב,
 (1בחירת אדריכלים ) -תוספת קומה למדרשה לבנות  הנדון:

 
 

  .באוניברסיטה לבנות המדרשה בניין ושיפוץ קומה לתוספת המיועדת תרומה קיבלה האוניברסיטה

 לתכנון יחיד כספק ,עינב ורות זלמן אדריכלות משרד עם ההתקשרות את לסווג מבקשים אנו ,כך לשם

 :הבאים מהנימוקים וזאת ,באוניברסיטה לבנות המדרשה בנין ושיפוץ קומה תוספת בגין אדריכלי

 על התכנון את היטב מכיר אשר ,הקמתו עם המדרשה בניין את תכנן אשר האדריכלות במשרד מדובר

  .המבנה עם בקשר הישירה התכנונית חריותבא נושא ואשר ,היבטיו מלוא

 יישא ואשר ,בהן שחלו ותוספת שינוי וכל המקורית המבנה בתכניות הבקיא יחיד גורם על לשמור יש

  .לבנות המדרשה לבניין ,כלה ועד מהחל ,המלאה התכנונית האחריות במלוא

 והן במכלול הן ,תקין יהנדס-אדריכלי לתכנון אשר בניה בעבודות מדובר באשר ,ראש בכך להקל אין

 .רבה חשיבות ,בפרטים

 את למסור ,מעשית ומבחינה אתיקה להיבטי לב בשים ,והמקצועי המשפטי הדברים מצב לפי ניתן לא

  .אחר לאדריכל העבודה

 אדריכלי לתכנון כאמור יחיד כספק ,עינב ורות זלמן משרד עם להתקשר כוונה פרסום מתבקש כן על

 .המדרשה בנין ושיפוץ קומה תוספת בגין

 

 בכבוד רב,  
 

 אל-שמואל גן  
 סמנכ"ל לבינוי תחזוקה ופיתוח  

 
 

 העתק:
 רמ"ח רכש, מכרזים והתקשרויות –ג'רמי רגנשטינר 

 
 
 
 
 

 בינוי / פרוייקטים עתידיים / מדרשה לבנות
 


