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הנדסאי בניין באגף הנדסה ותחזוקה,    ,ניר עזיזהפנייתו של    הוצג הפני הועדה  ב .1
לפיה מבוקש לקבל את אישור ועדת המכרזים להרחיב את    ,18/7/2022מיום  

ופיתוח בע"מ, לפי סעיף    יןהיקף ההתקשרות עם הקבלן י.ינקוביץ הנדסה בני 
להסכם ההתקשרות, כך שיכלול גם הספקת ריהוט מעבדה בפרויקט. הקבלן    45

ננו טכנולוגיה   בניין  ומערכות להקמת  גמר  זכה במכרז פומבי לביצוע עבודות 
מאז ועד היום בונה הקבלן את הפרויקט. לאחרונה    2021באוניברסיטה בשנת  

. נושא זה לא נכלל  1,2מעבדות בקומות עלה הצורך להתקין בבניין את ריהוט ה 
שמניסיו משום  במכרז  האוניברסיטהמלכתחילה  סידור    ן  של  סופי  סיכום 

אשר   כללי  לריהוט  בניגוד  לביצוע.  בסמוך  רק  מבוצע  המעבדה  הריהוט 
לתשתיות   מחובר  מעבדות  ריהוט  בעצמה  ומתקינה  רוכשת  האוניברסיטה 

שתיות נוספות. יש לאוניברסיטה  הבניין ומכיל הזנות רבות של חשמל, גזים, ות
שימנע   באופן  מעבודתו  כחלק  הריהוט  את  יתקין  הראשי  הקבלן  כי  אינטרס 

 ממנו להטיל את האחריות במקרה של תקלות על קבלני האוניברסיטה.  
אדריכלי הפרויקט אפיינו לאחרונה את הריהוט בתאום עם החוקרים ונאספו   .2

שלושה ספקים מרכזיים בשוק  הצעות מחיר לריהוט על ידי מנהל הפרויקט מ
מינץ, פיינלאב, פי.וי.פלסט. ההצעה הזולה התקבלה מהספק   לריהוט מעבדה:

 הנחה.   ₪3% עליה הוא הסכים הספק לתת  2,074,003פיינלאב והיא ע"ס  
באגף    צוין .3 שנערכה  בבדיקה  הנ  עלה כי  ב  דרשתשההתקשרות  תנאים  היא 

י  לאוניברסיטה עם יצרני ריהוט המעבדות וכשיש  להתקשרות  ביחס  מיטיבים  
בהתאם  להנסיבות  מתקיימות   ויעילות  חיסכון  מטעמי  האחידות  על  שמירה 

 התקנות. לדרישות  
מיליון ₪ כך שההרחבה המבוקשת מהווה כ   64סך ההתקשרות המקורית היא  .4

 חודשים שחלפו לא בוצעה הרחבת התקשרות עם הקבלן.   12 -ב  . מהיקפה 3%
לאשר את השינוי הנדרש  אישור ועדת המכרזים   נתבקשור לעיל,  לאור כל האמ  .5

הקבלן י.ינקוביץ כך שתכלול    התקשרות עםאת היקף הרחיב  להעל פי ההסכם ן
 גם את נושא ריהוט המעבדה בהיקף שצוין. 

הועדה השתכנעה כי מדובר  לאור ההסברים שניתנו בכתב ובדיון בפני הועדה,   .6
מתחייבת   אשר  אחידותבהתקשרות  של  וחיסכון    ,מטעמים  ישנה  וכי  יעילות 



 

 

על מנת  בפרויקט,      כי הריהוט יותקן על ידי הקבלן הראשי  ,חשיבות מיוחדת
כוללת   אחריות  תהיה  הסופי  לתוצר  הקבלן.שהאחריות  הנימוקים    של  מכל 

שנבחרה, האמורים   היא  הזולה  וההצעה    ולאחר שנאספו שלוש הצעות מחיר 
ההתקשרו את  הועדה  המשך מאשרת  כהתקשרות  סעיף    ת  על  גם  המתבססת 

הקבלן,   עם  בהסכם  הקיים  השינוי  האוניברסיטה  ה והוראת  למנכ"ל  מליצה 
המכרזים )התקשרויות  לתקנות    ( 2( ב )4)  3לאשר זאת בהתאם לסמכותו בתקנה  

 .  של מוסד להשכלה גבוהה(
 .27/7/2022ההחלטה אושרה ע"י מנכ"ל האוניברסיטה ביום  .7

 


