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נספח א' – דרישת רכישה
חלק  . 1פרטי המבקש
פרופ'/ד"ר

תפקיד

פקולטה /מחלקה אקדמית
טלפון ישיר

טלפון נייד

דוא"ל:
חלק  . 2פרטי דרישת הרכש /בינוי והיותו תשומות להשכלה גבוהה
תיאור הפריט (בנוסף ,חובה למלא את הטבלה בחלק  3להלן) * :

*יש להוסיף מסמכים נלווים ככל שיש צורך בכך
עלות משוערת * :
* כולל מיסים ,רכיבים נלווים ,עלויות שינוע שירות ,תחזוקה ,אחריות ובטוח המועברות
לספק וכדומה
עבור ציוד ששוויו מעל  - ₪ 100,000האם קיים ציוד דומה בקמפוס ?
בדקתי ואין ציוד דומה בקמפוס
בדקתי ויש ציוד דומה בטכניון ,אך הוא אינו מתאים לצרכי בגין הסיבות הבאות:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________ ______________________
האם קיים מקור תקציבי ספציפי  :כן  /לא (נא מחק את המיותר)
אנא פרט:
הרכש המבוקש הינו של מכשור מדעי  /ספרות מדעית  /ציוד מדעי  /חומרים /ביצוע עבודה
לצורך פעילות השכלה גבוהה ושירותים החיוניים למחקר ,המשמשים לפעילות השכלה
גבוהה  /שירותים החיוניים למחקר (נא מחק את המיותר)
על הרכש להיעשות לפי נוהל לרכישת תשומות השכלה גבוהה ,בהיותו דרוש בשל
מאפייניו הרלבנטיים לצורך פעילות ההשכלה הגבוהה .לעניין זה "מאפיינים
רלבנטיים" ,לרבות בשל צורך לשמור על אמינות ,אחידות או רציפות במחקר .
נא ל פרט המאפיינים הרלבנטיים*:

*יש להוסיף מסמכים נלווים ככל שיש צורך בכך
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חלק  . 3דרישות בעניי ן יצרן/ספק
דרישה ליצרן/ספק ספציפי :כן  /לא (נא מחק את המיותר) ,נא לנמק י י חודיות היצרן/ספק
לגבי דרישה זו
*יש להוסיף מסמכים נלו וים ככל שיש צורך בכך

או עדיפות ליצרן/ספק ספציפי :כן  /לא (נא מחק את המיותר) נא לנמק י י חודיות
היצרן/ספק לגבי עדיפות זו
*יש להוסיף מסמכים נלווים ככל שיש צורך בכך

ריכוז ה חלופות
חלופה 1

חלופה 2

חלופה 3

שם היצרן
מוניטין וניסיון עם הספק
בארץ
מחיר סופי
(כולל עלויות נלוות)
תכונה א'
(לדוגמא :רזולוציה)
תכונה ב'
תכונה ג'
פרטי השרות למוצר
(אחריות ,חלפים ,תחזוקה
וכדומה)
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הנימוק לחלופה המועדפת:

חלק  . 4נסיבות מיוחדות הנלוות לדרישות בענין יצרן/ספק
ככל שהדרישה היא לרכישת תשומות השכלה גבוהה של יצרן/ספק מסוים ,או במקרה שיש
עדיפות ליצרן/ספק מסוים:
א .האם למיטב ידיעתך קיימים יחסים עסקיים/כלכליים/פרטיים/חברתיים של
המבקש ,קרוביו ,מקורביו או הממונים עליו ,עם היצרן/ספק המועדף* ,אם כן אנא
פרט:

* בכל מקרה של אי  -וודאות יש לפנות להיוועצות במחלקת הרכש
ב .האם ידוע לך שהיו בשנה הא חרונה או צפויות בשנה הקרובה העברות של כספים
מהיצרן/ספק לטכניון הקשורות למבקש ,אם כן ,נא לפרט:
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חלק  . 5אישור המבקש לרכישה לפי נוהל תשומות השכלה גבוהה
אני מאשר כי דרישת רכישה זו יכולה להתבצע לפי נוהל רכי שת תשומות השכלה גבוהה.
אני מאשר כי פרטי דרישת הרכישה הינם נכונים למיטב ידיעתי ,וכי שווי ההתקשרות
הנקוב לעיל הינו שווי ההתקשרות המשוער של ההתקשרות המלאה.
ידוע לי כי לפי נהלי הטכניון אין לפצל באופן מלאכותי דרישת רכישה של תשומות
להשכלה גבוהה.
ידוע לי כי בי צוע התקשרות לפי דרישה זו תפורסם באתר האינטרנט של הטכניון
כהתקשרות הפטורה ממכרז ,ויצויינו בפרסום טיב ההתקשרות ונימוקי עריכתה שלא
באמצעות מכרז.

תאריך

חתימת המבקש

-------------------- -----------------------------------------------------------------------חלק  . 6אישורים נדרשים
סוג

שווי משוער
של הרכישה*
(ש"ח)
10,000-50,000

אישור גורם נדרש

ראש מנהל
1
ראש מחלקת רכש /אב"ת
ראש מנהל
2
50,001-350,000
ראש יחידה
ראש מחלקת רכש /אב"ת
ראש מנהל
3
350,001-600,000
ראש יחידה
ראש מחלקת רכש /אב"ת
סגן המשנה הבכיר
ראש מנהל
4
600,001-1,000,000
ראש יחידה
ראש מחלקת רכש /אב"ת
סגן המשנה הבכיר
מנל"מ
ראש מנהל
5
מעל  1מיליון ש"ח
ראש יחידה
ראש מחלקת רכש /אב"ת
סגן המשנה הבכיר
מנל"מ
ועדת רכש תשומות
* כולל מיסים ,רכיבים נלווים ,עלויות שינוע שירות ,תחזוקה,
אחר יות ,ביטוח וכל המפורט בסעיף  3.16לעיל.
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א .אישור ראש מִ נהל
אני מאשר כי דרישת רכישה זו מתייחסת לסוג רכישה ושהתקיימו בה כל התנאים
הקבועים בנוהל תשומות השכלה גבוהה
שם ראש ה מִ נהל
חתימת ראש ה מִ נהל

פרטי יצירת קשר
תאריך

ב .אישור ראש היחידה (מעל סכום של ) ₪ 50,001
אני מאשר שהתקיימו בדרישת הרכישה כל התנאים הקבועים בנוהל תשומות השכלה
גבוהה
שם ראש היחידה
חתימת ראש היחידה

פרטי התקשרות
תאריך

ג .אישור ראש מחלקת הרכש /אב"ת
אני מאשר שדרישת הרכישה נבדקה ע"י מחלקת הרכש ותנאי הרכישה המסחריים
מאושרים על ידה.
להלן הערות מחלקת הרכש :
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________ _______
_______________________________________________________
שם ר אש מחלקת הרכש
חתימת ראש מחלקת הרכש

פרטי התקשרות
תאריך

ד  .אישור סגן המשנה הבכיר (מעל סכום של ) ₪ 350,001
אני מאשר שהתקיימו בדרישת הרכי שה כל התנאים הקבועים בנוהל תשומות השכלה
גבוהה
תאריך

שם וחתימת סגן המשנה הבכיר
ה  .אישור מנל"מ (מעל סכום של  ₪ 600,001ומעלה)
אני מאשר שהתקיימו בדרישת הרכישה כל התנאים הקבועים בנוהל תשומות השכלה
גבוהה
שם וחתימת מנל"מ

תאריך
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