
 

תאריך קבלת  
 ההחלטה 

מהות  
 ההתקשרות 

 נימוקים  סעיף בתקנות  שם הספק 

פירוק ופינוי יתר   15/11/2022
מחיצות  

האסבסט  
בבניינים שרמן  

 ובריטניה 

ב.פ. בידוד  
פרויקטים  

 בע"מ 

(  2()ב()4)3תקנה  

חובת   לתקנות 

  המכרזים

של   )התקשרויות 

להשכלה   מוסד 

תש"ע     – גבוהה(, 

2010 . 

 

 קבעה את הצעתה של ב.פ.  2/8/2022ועדת המכרזים בדיון מיום   .1

 בידוד פרויקטים בע"מ כזוכה במכרז משהצעתה היתה הזולה ביותר 

 . בהליך

 ידו לשביעות רצון האוניברסיטה בין התאריכים העבודה בוצעה על   .2

14/9-19/9/22 . 

 נוספות בשני בנייני הפקולטה בסט סאקיימות מחיצות נודע כי היות ו .3

לפנותן בדחיפות הן בשל החשש בהימצאותן  האוניברסיטה  על  ו   ובהיקף נרחב

 – ותלמשרד להגנת הסביבה להסירן במהיר ההתחייב והן כי 

 עם הזוכהחיב את ההתקשרות האוניברסיטה מעוניינת להר 

 כך שתכלול גם את פירוק ופינוי יתר מחיצות האסבסט בבניינים 

 האמור לעיל, מבוקש אישור הועדה להרחיב אור ל שרמן ובריטניה.

 כלול גם את פירוק ופינוי יתר את ההתקשרות עם הקבלן כך שת

 . רמן ובריטניהמחיצות האסבסט בבניינים ש

 מן: קלכד קבעה  15/11/2022מיום   ןועדת המכרזים בדיו .4

 בידוד פרוייקטים בע"מ  ב.פ. להרחבת ההתקשרות עם בקשה  לפנינו   •

 סבסט  לפירוק ופינוי מחיצות א 3661/2022מכרז פומבי מס'  הזוכה ב 

   לצורך ביצוע,  פריך בבניין שרמן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב 

 , אותם  מחיצות האסבסט בבניינים שרמן ובריטניהפירוק ופינוי יתר  



 

 

שנתנה   ומחויבות  בהימצאותן  החשש  נוכח  בהקדם,  לפנות  נדרש 

   .להגנת הסביבה, לפנותן בהקדםהאוניברסיטה למשרד  

 במסמכי המכרז צוין  . 2/8/22יום בתוצאות המכרז הפומבי נקבעו בועדה  •

מ"ר נוספים.    200  - אית להרחיב את ביצוע העבודה לכי האוניברסיטה רש   

 יש לקבל את אישור  מ"ר ולפיכך,  2,000 -כעת, נדרש לפנות כ

   המנכ"ל להרחבת ההתקשרות הנדרשת.    

 מזמן ולפיכך משקפות  - בנסיבות הקיימות; תוצאות המכרז שנקבעו לא •

דח    תחרותי;  בחשיבותה;  הליך  להפריז  ניתן  שלא  העבודה  ביצוע  יפות 

 תקשרות הראשונה נעשתה בעקבות מכרז; הרחבת ההתקשרות  הה

 לא היו  נעשית בתוך חמש ששנים ממועד עריכת ההתקשרות;     

 אישור  חליטה הועדה על לפיכך, ה  –התקשרויות המשך נוספות    

 ( לתקנות  2()ב()4) 3הרחבת ההתקשרות הנדרשת בהתאם לתקנה    

 . 2010 –)התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע  חובת המכרזים   

   .20/11/2022ההחלטה אושרה על ידי מנכ"ל האוניברסיטה ביום .  5

 


