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 המכרזים
ניקיון מתן שירותי לפומבי גדעון בע"מ" זכתה במכרז -חברת הניקיון "ברק .1

 חודששמסתיימת בסוף שנים  5חלקו הדרומי של הקמפוס לתקופה של ל

  . 2020ינואר 

בעקבות פשיטת הרגל הפתאומית של חברת הניקיון "י.י.א אחזקה ושירותים  .2

בתאריך אחראית על הניקיון בחלקו הצפוני של הקמפוס,  שהיתה בע"מ" 

גדעון בע"מ" לפניית האוניברסיטה ונטלה על -נענתה חברת "ברק ,10/6/2018

עצמה את האחריות גם לניקיון החלק הצפוני באותם תנאי מכרז בהם היא 

שהוא המועד בו  31/1/2020מנקה את החלק הדרומי, וזאת עד לתאריך 

  ורי בו זכתה בחלק הדרומי כאמור לעיל.יסתיים המכרז המק

בחודשים האחרונים בוחנת הנהלת האוניברסיטה שינוי באופן העסקתם של  .3

בדים ועובדי הניקיון כך שבמקום העסקה ע"י קבלן ניקיון יועסקו הע

באמצעות הקמת חברת בת של האוניברסיטאות השונות לצורך מתן 

אוניברסיטאי -שירותים אלה. צורת ההעסקה נבחנת בימים אלה ע"י צוות בין

 בהובלת ור"ה. 

הצפי לסיום עבודת הוועדה הינו בעוד מספר חודשים ולכן אין טעם לפתוח  .4

ביעת זוכים שיארך מספר חודשים עד לק ,בהליך של מכרז פומביבשלב זה 

-שבסופה יסתיים עימם ההסכם עקב הקמת החברה הבין ,לתקופה קצרה

 אוניברסיטאית. 



 

 

בנוסף, עריכת הליך מכרזי לתקופה קצרה תביא לכך שהמציעים יאלצו  .5

להעמיס עלויות קבועות בתמחור הצעתם למשך תקופה קצרה והדבר יביא 

עוד יש גדעון. לקבלת הצעות גבוהות מאלה שנגבות היום על ידי חברת ברק 

פעולה כזו תגרור גם פגיעה בעובדי הניקיון שיצטרכו להיקלט אצל לזכור כי 

מעסיק חדש על כל המשתמע מכך לרבות שמירת הרצף מול קרנות הפנסיה 

 וההשתלמות.

לאשר את הארכת ההסכם המקורי  ת המכרזיםוועד התבקשההיות וכך,  .6

גדעון בע"מ" -קאביב עם חברת "בר-למתן שירותי ניקיון באוניברסיטת תל

חודשים  6חודשים עם אופציה להארכה נוספת של  6לתקופה נוספת של 

 הארכה הראשונה.תקופת במידה ועבודת הוועדה לא תסתיים במהלך 

על הטענה כי הארכת ההתקשרות בטרם החליטו  התבססההבקשה 

האוניברסיטאות על מתכונת ההתקשרות לקבלת שירותי ניקיון בעתיד תמנע 

 יך מכרזי מיותר לתקופה קצרה ומוגבלת. הוצאת הל

האחידות במתן שירותי השתכנעה כי  5.1.2020בישיבתה מיום  ועדת הפטור .7

באמצעות אותה חברה שזכתה במכרז ונתנה   2020הניקיון במהלך שנת 

שירותים אלה במהלך חמש השנים האחרונות הינה נדרשת ותביא ליעילות 

את ההתקשרות כהתקשרות המשך בהתאם לסמכותה  השריאו וחיסכון

כי  קשהיבהועדה חודשים.  12(. האישור ניתן לתקופה של 3( ב )4) 3שבתקנה 

 . חודשים 6התקדמות ההליך תיבחן ע"י וועדת המכרזים בעוד 

 


