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הועדה  ב .1 של    הוצגה פני  עזיזהפנייתו  ותחזוניר  הנדסה  באגף  בניין  הנדסאי  קה  , 

המכרזים    ,1/8/2022מיום    באוניברסיטה,  ועדת  אישור  את  לקבל  מבוקש  לפיה 

להרחיב את היקף ההתקשרות עם הקבלן י.ינקוביץ הנדסה בניין ופיתוח בע"מ, לפי  

בפרויקט.    בינוי החדר הנקי, כך שיכלול גם  עם הקבלן  להסכם ההתקשרות  45סעיף  

הקבלן זכה במכרז פומבי לביצוע עבודות גמר ומערכות להקמת בניין ננו טכנולוגיה  

 .   מאז ועד היום בונה הקבלן את הפרויקט.   2021אוניברסיטה בשנת ב

לאחרונה עלה הצורך להתקין בבניין את החדר הנקי בקומת הכניסה. נושא זה לא   .2

שאושרה   כפי  הפרויקט  של  הביצוע  ששלביות  משום  במכרז  מלכתחילה  נכלל 

יה  אם  ורק  השלישי  בשלב  הנקי  החדר  ביצוע  של  היא  האוניברסיטה  יה  בהנהלת 

השלישי   השלב  את  לבצע  האוניברסיטה  הנהלת  אישרה  לאחרונה  לנושא.  תקציב 

 בפרויקט שהינו החדר הנקי. 

מאחר  הנסיבות הן השמירה על האחידות מטעמי חיסכון ויעילות  כי  וציין  וסיף  ה ניר   .3

ובינוי החדר הנקי מחובר לתשתיות אותן מקים הקבלן הראשי בבניין והחדר הנקי  

חשמל, גזים, מיזוג אויר ותשתיות נוספות, יש לאוניברסיטה    מכיל הזנות רבות של

אינטרס כי הקבלן הראשי יתקין את החדר הנקי כחלק מעבודתו באופן שימנע ממנו  

 להטיל את האחריות במקרה של תקלות על קבלני האוניברסיטה.  

אדריכלי הפרויקט אפיינו את החדר הנקי בתאום עם מהנדסי מרכז הננו. נערכה   .4

ל הזולה    10  -  פניה  לנושא. ההצעה  והתקבלו הצעות מחיר משני ספקים  מציעים 



 

 

₪, לא כולל מע"מ. לסכום    6,924,234ביותר התקבלה מחברת אלקטרה והיא ע"ס  

של   בשיעור  ראשי  קבלן  תקורת  האוניברסיטה  תוסיף  להסכם    8%זה  בהתאם 

ת נוצרה  כי סך ההתקשרות המקורי  ניר הוסיף והבהירשנחתם עם הקבלן י.ינקוביץ.  

החודשים שחלפו בוצעה הרחבת    12  -ב  .מיליון ₪  64בעקבות מכרז פומבי והינה ע"ס  

מיליון ₪    2התקשרות אחת עם הקבלן לשם אספקת והתקנת ריהוט מעבדה בסך כ  

אישור ועדת המכרזים להרחיב את    נתבקשבתוספת מע"מ. לאור כל האמור לעיל,  

 ההתקשרות עם הקבלן י.ינקוביץ כך שתכלול גם את נושא בינוי החדר הנקי. 

כי  ,  ת המכרזיםלאור ההסברים שניתנו בכתב ובדיון בפני הועד .5 הועדה השתכנעה 

ישנה  וכי  יעילות וחיסכון    , מדובר בהתקשרות אשר מתחייבת מטעמים של אחידות

מיוחדת החדר   ,חשיבות  הראשי  כי  הקבלן  ידי  על  יוקם  מנת  בפרויקט,    הנקי  על 

כוללת   אחריות  תהיה  הסופי  לתוצר  הקבלן.שהאחריות  הנימוקים    של  מכל 

ועדת  מליצה  ה  ,ולאחר שנאספו הצעות מחיר וההצעה הזולה היא שנבחרההאמורים  

הפטור  ל המכרזים   )4)  3בתקנה    ההתאם לסמכות  הבקשהאת    לאשרועדת  ב   )3 )  

 . לתקנות ועדת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(

   .4/8/2022ההחלטה אושרה ע"י ועדת הפטור בדיון מיום   .6


