
 

 

 

 

 
 

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

 9.1.3112: תאריך פרסום ההודעה

 
 , 0282-ע"התש ,(התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה)לתקנות חוק חובת המכרזים ( 81)3בהתאם לתקנה 

  יוליקום –להתקשר עם ספק יחיד בכוונת האוניברסיטה 
 
 

 הפקת סרט היסטורי על הקמת אוניברסיטת תל אביב : מהות ההתקשרות 

 0283טמבר ינואר עד ספ :תקופת ההתקשרות 

 
 
 

 ולהודיע על כך אדם הסבור כי קיים ספק ישראלי נוסף המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות 
 32.1.3112ימים ממועד פרסום ההודעה ועד ליום  11בתוך 

 
 haspaka@post.tau.ac.il-michrazim : ל לכתובת"באמצעות הדוא, פניות כאמור יש להעביר בכתב בלבד

 23-5527066: הפקסבאמצעות או 
 

 :לצרף  לכל פניה יש
 .הפונה של התקשרות ופרטי מען ,שם .8
 .המוצע הספק של ופרטי התקשרות מען ,שם .0
 . המוצע הספק של ההתאגדות סטטוס .3
 .פירוט בדבר ניסיונו של הספק המוצע ונשוא ההתקשרות .5

 
 איזה חסרה תהיה אשר פנייה או/ו האחרון המועד לאחר במען האוניברסיטה תתקבל אשר פנייה

 .ועדת המכרזים ידי על תיבחן לא ,לעיל מהפרטים הנקובים
 
 
 

 .ב חוות דעת הגורם המקצועי"מצ
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 7107, דצמברב 72 : תאריך

 ג"תשע, טבתבד "י          
 

 , לכבוד
 , ועדת המכרזים

 אוניברסיטת תל אביב
 

 חוץ/חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד: הנדון

 .לתקנות חוק חובת המכרזים( 01) 3בהתבסס על תקנה יחיד אנו מבקשים לאשר התקשרות עם ספק 

 

 :מהות ההתקשרות

הגופים "במסגרת פרויקט , הווה עתיד, עבר –מעוניינת להפיק סרט היסטורי על הקמתה  א"אוניברסיטת ת

 . של ערוץ ההיסטוריה "המייסדים בישראל

 מופקים ומשודריםבמסגרתו ש, הנו פרויקט מיוחד של ערוץ ההיסטוריה הגופים המייסדים בישראלפרויקט  

, הסוכנות היהודית: ישראל בהםב הגופים החלוציים והוותיקיםאודות  סרטים היסטוריים ייחודייםבערוץ 

  . 'בנק לאומי וכדו, דואר ישראל, רשות הטבע והגנים, ל"קק

של ההשכלה הגבוהה בישראל ולפיכך פנו לאוניברסיטת  מפיקי הפרויקט מעוניינים לכלול במסגרתו את סיפורה

א תקבל בלעדיות ותהיה המוסד להשכלה גבוהה היחידי "אוניברסיטת ת. א על מנת לייצג מפעל חשוב זה"ת

 . שייכלל במסגרת סדרה זו

ירואיינו גורמים נבחרים מטעם  וב, דקות 2 לאוניברסיטה סרט היסטורי בןופק יהפרויקט  במסגרת

ועד  0593 -יום הקמתו של המכון האוניברסיטאי הראשון באבו כביר במ ההתפתחותעל  שיספרו ,סיטהאוניברה

פריטים   הסרט יציג. לחזון ולעתידו של המוסד, בנוסף תרואיין אישיות שתתייחס להווה. עצם היום הזה

 . 'ודנטיים  וכסיפורים פיק, היסטוריים צילומים, ישנות תמונותבהם ארכיוניים היסטוריים ייחודיים 

, רוסיתבשפה הכתוביות יתווספו לו , בנוסף. במשך שלושה חודשים, פעמים 72שודר בערוץ ההיסטוריה י סרטה

 .הרוסי 5בערוץ פעמים  9והוא ישודר 

פ צרכיה "יישארו בבעלות האוניברסיטה והיא תהיה רשאית לעשות בו שימוש ע, זכויות היוצרים על הסרט

 (.'אתר האינטרנט וכו, מבקריםרכז מ, אירועים)

על פי הערכתם של (. ב"הצעת מחיר מפורטת מצ)מ "ללא מע -₪  59,111דורו הינה ושי סרטהו של עלות הפקת

 .סכום זה אינו חורג מהמחיר המקובל לסוג הפקה שכזו, אנשי המקצוע באגף לקשרי חוץ



 2 

 

 . האיכות נבדקה גם כן והיא נמצאה ראויה ומספקת

 .ץ יפקח על שמירת סטנדרטים גבוהים בכל הקשור להפקההאגף לקשרי חו

  

 יוליקום :שם ספק

  

 7103 ספטמברינואר עד : תקופת ההתקשרות

 

 : חוץ/הנימוקים לספק יחיד
 

ולפיכך היא ' יוליקום'י חברת "ע, מופק בלעדית עבור ערוץ ההיסטוריה" הגופים המייסדים בישראל"פרויקט 

 . סרטהספק היחידי שיוכל לייצר את ה

נבקש , היות והאוניברסיטה מעוניינת לקחת חלק בפרוייקט ולא לתת לאוניברסיטה אחרת לתפוס את מקומה

 .  לקבל פטור ממכרז עבור שירות זה

 

 ,בברכה

 איילת טל: שם

 מנהלת האגף לקשרי חוץ ולפיתוח משאבים: תפקיד

 : חתימה

 

                            
  
     






