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( 18) 3תקנה 
לתקנות חובת 

 המכרזים
 

לפיה בבניינים  ,11/1/2022פנייתו של דוד בק מיום  וצגההבפני הועדה . 1

ת שינדלר מאז הקמת שרמן ובריטניה מותקנות מעליות תוצרת חבר

. מאז התקנתן ועד היום חברת שינדלר משמשת 1970הבניינים בשנת 

כחברת התחזוקה למעליות אלה מאחר ורק לחברה זו יש את חלקי 

החילוף הדרושים לתחזוקת המעליות הישנות מאוד. רק לחב' שינדלר יש 

 את הידע, הניסיון והתוכנה להפעלת המעליות ומעקב היסטורי על תקלות,

תיקונים וחלפים. את בנייני שרמן ובריטניה מאכלסים מאות סטודנטים 

מעליות אלה התיישנו ואנשי מנהלה הנעזרים במעליות אלה יום יום. 

מאוד וצבר התקלות בתקופה האחרונה הביא להחלטה לשפץ את 

המעליות בעלות סבירה ונמוכה מהחלופה להחלפתן. הצעת המחיר 

ועץ חיצוני שנשכר לשם כך ומצא אותה שהתקבלה מהחברה נבדקה ע"י י

בנוסף, נוהל מו"מ והגיעו עמה למחיר טוב וכלכלי לאוניברסיטה. סבירה. 

מעליות אחת מושבתת לשיפוץ  2תהליך השיפוץ הוא הדרגתי בכל בניין יש 

והשנייה ממשיכה לעבוד עד להשמשת המעלית ומעבר לשיפוץ השנייה. יש 

עליות באותו בניין היא משותפת להדגיש שמערכת הפיקוד לכל שתי המ

ולא ניתן להפריד ולהכניס מערכת פיקוד זרה. נערכה בדיקה של לוחות 

זמנים, זמינות חלפים, מחיר ומשמעות האפשרות לקבל שירותי שיפוץ 

מכיוון שיהיה צורך  אלה מחברה אחרת והמשמעות היא עלות גבוהה

 2בת השבתת מחייכן להחליף את הבקר חדר ששולט על שתי המעליות ו



 

 

מעליות בו זמנית בכל בניין. חלופה זו לא ניתנת ליישום הואיל ומדובר 

קומות בהם משתמשים אנשים מבוגרים, נשים בהריון  7 -ו 6בבניינים בני 

וכל מאכלסי הבניינים. לאור כל האמור לעיל, מבוקש אישור הועדה לאשר 

יות להתקשר עם חברת שינדלר נחושתן בע"מ לביצוע שיפוץ המעל

  בבניינים שרמן ובריטניה כספק יחיד בנסיבות העניין.

  ספק כפטור ההתקשרות את הווגיס 18/1/2022בישיבתה מיום  הועדה . 2

שינדלר  חברת עם להתקשר הכוונה על ההודעה פרסום את השריאו יחיד

ת. התקנו לדרישת בהתאם המכרזים באתר יחיד ספקכ נחושתן בע"מ

 להמשך יובא הנושאש, נדרכ עבודה ימי 10 למשך ההודעה פרסום לאחר

 .בועדה דיון

  .נתקבלה פנייה מספק אחר בענייןלא הפרסום נעשה בהתאם לנדרש ו .  3

יבות העניין השתכנעה כי בנס ,2/2/2022מיום  הת המכרזים בישיבתוועד . 4

אכן מדובר בספק יחיד וזאת מהנימוקים שבפנייתו של דוד בק. הועדה 

מהנימוקים  בע"מ",שינדלר נחושתן חברת את ההתקשרות עם  אישרה

בנסיבות העניין כספק יחיד , המפורטים בחוות דעתו של הגורם המקצועי

 ( לתקנות חובת המכרזים.18) 3בהתאם לתקנה 

 


