
 

תאריך קבלת 
 ההחלטה

שווי התקשרות  שם הספק מהות ההתקשרות
 משוער

 נימוקים סעיף בתקנות

רחבת התקשרות ה 9.6.2020
עם חברת ש.א 

 מערכות מיזוג בע"מ
כך שתכלול גם את 

יט"א החלפת 

(5000CFM)  בבניין
 הפקולטה לרפואה

חברת ש.א 
מערכות מיזוג 

 בע"מ

לפני ₪,  45,506
 מע"מ

 (ב)( 4) 3תקנה 
עיף ס - (1)

לנוהל  5.3.3.2
 התקשרויות

קבעה את הצעתה של חברת ש.א  19.5.2020ועדת המכרזים בישיבתה מיום  . 1
 3312/2020מכרז פומבי מס' "( כזוכה בברההחמערכות מיזוג בע"מ )להלן: "

יט"אות במרתף בבניין הפקולטה לרפואה  3לפירוק, אספקה והתקנה של 
היקף ההתקשרות עם החברה במכרז הנ"ל  בקמפוס אוניברסיטת תל אביב.

 יט"אות.  3לא כולל מע"מ עבור ₪,  175,608היה בסך של 
 ועדת המכרזים להרחיב את ההתקשרות עם ה שלאישור ביקש אתדוד בק .  2

לא כולל מע"מ, על בסיס ₪,  50,000החברה ברכישת יט"א נוספת בעלות של 
 :הלןלהמפורטים נימוקים מה, תנאי התקשרות הקיימת במכרז הנ"ל

 ההתקשרות המקורית נעשתה במכרז פומבי. .א

המחיר שבו זכתה החברה במכרז הוא זול משמעותית מהמציע השני  .ב
 . כלומר מחצית המחיר.350,474מול  175,608

ות הרחבה זו נקבל אחידות ביט"אות בבניין שתקל על באמצע .ג
 התחזוקה השוטפת ותחזוקת השבר.

הרחבת ההתקשרות תתרום משמעותית לחסכון ויעילות ברכישה,   .ד
בהתקנה ובתחזוקה מאחר והפירוק וההתקנה של היט"א הנוספת 

 תעשה בו זמנית עם שלוש היט"אות של המכרז.

החברה המתחזקת מצאה הבקשה להרחבה נעשית בשלב זה מאחר ו .ה
שהיט"א במצב תחזוקתי גרוע והיא משרתת כיתת לימוד גדולה )אולם 

 שלזק( רק לאחר פרסום המכרז.

לפני מע"מ מתואמת עם ₪,  50,000הבקשה להרחבה בסכום של  .ו
 הקבלן.

 
 



 

 

מדובר במכרז פומבי לרכש כי קבעה  ,9.6.2020בישיבתה מיום ועדת המכרזים  . 3
המחירים  יטאות בבניין הפקולטה לרפואה שהסתיים ממש בימים אלה. 3
התקבלו במכרז הם אטרקטיביים ביחס ליתר המציעים. היטא הנוספת ש

כלל באותו מכרז פומבי שכן המדובר ישמבקשים לרכוש היתה אמורה לה
כפי שמסביר הפונה היטא הנוספת לא נכללה במכרז  באותו פרויקט ממש.

כיוון שלא היו מודעים למצבה התחזוקתי. מכתב הכמויות קיימת יטא 
לאור לכתב הכמויות(.  2ליטא הנוספת הנדרשת )סעיף תואמת באופן מלא 

 אישרההוועדה  מוקים המפורטים במכתבו של דוד בק ובהחלטה זו לעיל,הני
את הרחבת ההתקשרות עם חברת ש.א מערכות מיזוג בע"מ בהתאם 

לנוהל התקשרויות באופן שתורחב לכלול עוד יחידה  5.3.3.2ת סעיף להוראו

 לכתב הכמויות. 2ט בסעיף כמפור CFM5000אחת של יטא 

 


