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 (2( ב )4) 3תקנה 
לתקנות חובת 

 המכרזים

עומד להתקבל היתר חפירה ודיפון עבור בניין הננו ובקרוב יתחילו בעבודות . 1
בשטח בו אמור לקום הבניין. עם תחילת העבודות של הקבלן הראשי יבוטלו 
מקומות חנייה רבים בחניון הצמוד לאתר שהינו חניון מדעי החיים )בסמוך 

ור מצוקת (. בעקבות גריעת מקומות החנייה בחניון מדעי החיים ולא2לשער 
החנייה הקיימת גם ככה בקמפוס, יש צורך להקים שני חניונים עיליים 
חלופיים לחניון מדעי החיים ולו בכדי להקל במעט על מצוקת החניות. לפיכך, 

מן חברה להרחיב את ההתקשרות עם חברת תורגאישור הועדה  התבקש
תאם לבניין בע"מ אשר משמשת כקבלן ראשי בפרויקט נזריאן בקמפוס, בה

לנוהל ההתקשרויות של האוניברסיטה, כמפורט  5.3.3.3להוראות סעיף 
 להלן:

 ההתקשרות המקורית נעשתה בעקבות זכיית החברה במכרז פומבי.  .1
שנים ממועד תחילת ההתקשרות  5התקשרות ההמשך נעשית בתוך  .2

 . 6.12.16 -המקורית
ינו )+מע"מ( והוא א₪  850,000 -השווי המצטבר של ההתקשרות הינו כ .3

 -גבוה משווי ההתקשרות המקורית בפרויקט נזריאן העומד על כ
 )+מע"מ( . ₪  7,600,000

השווי המצטבר של כל התקשרויות ההמשך, כולל הנוכחית, אינו גבוה  .4
 ₪.  2,500,000-מ

החודשים שלפני התקשרות ההמשך לא בוצעה התקשרות עם  12-ב .5
 אותו ספק באותו עניין.

עולה כי כתב הכמויות ההתקשרות בפרויקט נזריאן  .מעיון בכתב הכמויות של2
מהעבודות הנדרשות לביצוע הפרויקט בהיקף של  93% -כולל כ

( אשר מחירן יקבע 7%לפני מע"מ לעומת יתרת העבודות )₪,  633,015.95
לפני מע"מ. סה"כ היקף הפרויקט ₪,  44,947על פי מחירון דקל בהיקף של 

 ש"ח, לפני מע"מ.  677,962.95הינו של הקמת החניונים 



 

 

ש כי הקבלן עובד כיום בקמפוס ומבצע עבודות ולפיכך הציוד וכ"א דגוה. 3
האדם זמינים וקיימים ברשותו בקמפוס. בנוסף, ביצוע העבודות על ידי קבלן 
המבצע עבודות דומות בשטח אחר בקמפוס תיעל את ביצוע העבודות. קיים 

מחיר אטרקטיביות יותר  חשש כי יציאה למכרז לא תסייע בקבלת הצעות
הואיל ומדובר בעבודה קטנה בהיקפה ביחס לפרויקט נזריאן ולכן הצעות 

 המחיר שיתקבלו יהיו גבוהות יותר. 
כאמור, המדובר בעבודה דחופה שיש לבצעה ולכן התקשרות זו תביא . 4

 לחסכון בלוחות זמנים.
 -בכך שקבעה כי בהתחשב  ,13/11/2019ועדת המכרזים בישיבתה מיום  .5

מהיקף ההתקשרות הינם בהתאם לסעיפי כתב הכמויות של ההליך  93%
הינם בהתאם למחירון דקל והדבר מוסכם  7%שנעשה וכי יתרת הסעיפים 

על החברה ומכיוון שהשמירה על האחידות בזהותו של הקבלן המבצע בין 
הפרויקט של בניין נזריאן לבין פרויקט זה נדרשת משיקולים של חיסכון 

שכן הסבירות שהליך נפרד יביא למחירים טובים יותר מאלה  ,לותויעי
שהתקבלו בהליך שנעשה לפרויקט גדול בהרבה בהיקפו )פרויקט בהיקף 

וכן בהתחשב בעובדה שהקבלן מצוי בתוך שטח ₪( מיליון  8של 
האוניברסיטה ופועל בה מה שמאפשר לו לעמוד מאחורי המחירים שנקב 

את הרחבת  השריהוועדה א ,ויקט זהלפרויקט נזריאן גם ביחס לפר
ההתקשרות הואיל והרחבת ההתקשרות עומדת בכל התנאים המפורטים 

 .לנוהל התקשרויות 5.3.3.3בסעיף 
 .20/11/2019מנכ"ל האוניברסיטה אישר את הבקשה ביום  .6


