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 הודעה בדבר כוונה להתקשרות עם ספק יחיד  

 

לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה),    4) ותקנה 18(3הבקשה מסתמכת על תקנה  
 . 2010-תש"ע 

כספק  אריק כהן ספרים המכללה האקדמית גליל מערבי מודיעה על כוונתה להתקשר עם חברת  
 .  Burlington Englishשל חברת  ללימוד אנגלית  לקורס און לייןלאספקת הרשאות  

 אש"ח בשנה.  70 -כשווי השירות השנתי מוערך 
 

 מצ"ב חוות הדעת של היחידה המקצועית כי מדובר בספק יחיד. 
 
 

רכזת רכש במכללה    לפנינה אלקוביאדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות  
 pninaA@wgalil.ac.ilבמייל  10:00עד השעה  2021/10/31וזאת לא יאוחר מיום 

 
 לפניה יש לצרף את הפרטים הבאים: 

 התקשרות של הפונה;שם ופרטי  .1
 שם ופרטי התקשרות של הספק המוצע;  .2
 פרטים בדבר ניסיונו והתמחותו של הספק המוצע בנושא ההתקשרות.  .3

 
 פנייה אשר תתקבל לאחר המועד האחרון  או פניה חסרת פרטים כנדרש לעיל לא תיבחן על ידי המכללה. 

 פי שיקול דעתה הבלעדי. המכללה רשאית לפנות לספק המוצע בבקשה לקבלת הבהרות והכול על 
 

 
 בברכה, 

 פנינה אלקובי 
 ומכרזים רכזת רכש 

 האקדמית גליל מערבי 
 

 
 

  

mailto:pninaA@wgalil.ac.il


 

 
 

www.wgalil.ac.il       | .580362580המכללה האקדמית גליל מערבי ע.ר. |    2412101עכו   2125ת.ד 

04-9015362 pninaA@wgalil.ac.il 

 
 
 
 

 לכבוד, 
 ועדת המכרזים 

 
 
 
 
 

 חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד הנדון: 

 

לביצוע  הינו ספק יחיד   511616591מס' ח.פ  אריק כהן ספרים הרני לאשר כי למיטב ידעתי הספק  
 ההתקשרות נשוא בקשה זה וכמפורט מטה. 

לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה),    4) ותקנה 18(3הבקשה מסתמכת על תקנה  
 . 2010-תש"ע 

 
 .  Burlington Englishאספקת הרשאות לקורס און ליין ללימוד אנגלית של חברת  -  מהות ההתקשרות .1
 בשנה אש"ח    70-כ -  אומדן ההתקשרות  .2
 שנה.  –  תקופת ההתקשרות .3
  הספק  אריק כהן ספרים הינו שהספק  מאשרת ה Burlingtonחברת עפ"י הודעה מ  – יחיד נימוקים  לספק  .4

 בישראל. החברה  את מוצרי מטעמה למכור המורשה היחיד 
 

קורס און  הרשאות לבכל הנוגע ל אריק כהן ספרים  לאור הנימוקים לעיל מבקשת המכללה להתקשר עם חברת  
 בהליך פטור ממכרז כספק יחיד.   Burlington English חברתליין ללימוד אנגלית של 

 

 

 בברכה, 
 מיכל הלאל 

לית למנהל אקדמי ומנהלת היחידה  "סמנכ
 ללימודים קדם אקדמיים 

 האקדמית גליל מערבי המכללה 
 

 


