ההנהלה הראשית
ועדת מכרזים ארצית

פטור ממכרז
תאריך
קבלת
החלטה
30.1.2019

30.1.2019

30.1.2019

30.1.2019

30.1.2019

14.2.2019

27.3.2019

11.9.2019

נושא ההתקשרות עילת הפטור

שם
הספק/ים

נימוקי הגורם היוזם

תמצית ההחלטה

תקופת התקשרות

לאור הנסיבות לעיל ומטעמי עד סיום הפרויקט
יעילות – הועדה מאשרת.

לביא הנדסה שינויים בתכנון במהלך
התקשרות
 72-04/13מרפאת
העבודה  +דרישות
ח' 300מחוז מרכז – המשך לפי סעיף
רגולציה חדשות בנוגע
( 6.2.9ב) ()2
עבודות גמר פנים,
למערכת כיבוי אש.
לנוהל
מעטפת ,מקבעים
ההתקשרויות
ופיתוח
תוספת לצורך התאמת לאור הנסיבות לעיל מטעמי עד סיום הפרויקט
דני טולדנו
התקשרות
מכרז 72-71/15
נגישות ,שינויים בתוכנית יעילות – הועדה מאשרת.
מרפאת עיניים – בי"ח המשך לפי סעיף
במהלך העבודה .תוספת
( 6.2.9ב) ()2
סורוקה עבודות
תקורות עקב התמשכות
לנוהל
הריסה.
הפרויקט.
ההתקשרויות
לאור הנסיבות לעיל ומטעמי עד סיום הפרויקט
תוספת לתוכנית
א.ר כהן
מכרז  131/14מבנה התקשרות
המקורית במהלך הבינוי .יעילות– הועדה מאשרת.
המשך לפי סעיף
רב תכליתי בי"ח
תוספת תקורות עקב
( 6.2.9ב) ()2
העמק – מנהרת
התמשכות העבודה.
לנוהל
שרות
תוספת לצורך שינויים
ההתקשרויות
עקב דרישות רגולציה
(כיבוי אש) ותוספת עקב
שינוי תוואי התחברות
למערכת ביוב בי"ח.
עקב העדר תוכניות מצב לאור הנסיבות לעיל ומטעמי עד סיום הפרויקט
רם אדרת
התקשרות
מכרז 72-16/16
יעילות – הועדה מאשרת.
קיים עם התחלת
המשך לפי סעיף
שיפוץ אשפוז יום
העבודה התגלו בצ"מים
ממוגן – בי"ח כרמל ( 6.2.9ב) ()2
שדרשו שינויים.
לנוהל
ההתקשרויות
עד סיום הפרויקט
הי סיין יזום השלמת חסרים לצורך לאור הנסיבות לעיל –
התקשרות
מכרז 72-27/17
ומטעמי יעילות הועדה
המשך לפי סעיף ובנייה בע"מ אחידות בחיפוי הבנין
עבודות אלומניום
מאשרת.
(אלומיניום)
מרפאות חוץ – בי"ח ( 6.2.9ב) ()1
לנוהל
מאיר
ההתקשרויות
לפי  6.2.4לנוהל הספק ייבחר נזקי שריפה במרפאת פטור ממכרז ואישור לבצע עד לתום ביצוע הפרויקט
פרויקט מס' 5718
התקשרות בהליך לפי סעיף (שיפוץ נזקי שריפה
"בית ומנוחה" בבית
הקמת מרפאת בית התקשרויות – ע"י וועדת
 6.3.2לנוהל התקשרויות .והרחבת מרפאה")
המכרזים של שמש השביתו את
ומנוחה בבית שמש – עריכת מכרז
המחוז בהליך פעולתה .על מנת לחזור לאור הנסיבות לעיל מטעמי
עלולה לפגוע
מחוז ירושלים
במהירות למתן שירות שמירת רציפות השירות,
של פניה
ביכולתה של
הכללית לספק לקבלת הצעות מיטבי למבוטחי הקופה טעמי יעילות וחיסכון כספי
בשכונה נוצר הכרח
למבוטחי שרותי במסגרת
בריאות בהתאם וועדת מו"מ .לצאת להליך מהיר
לביצוע התקשרות
לחוק ביטוח
שתשלב את שיקום נזקי
בריאות מלכתי.
השריפה עם הרחבת
המרפאה ,פרויקט
שאושר ואמור היה
להתבצע ממילא.
עד סיום הפרויקט
לאור הנסיבות לעיל –
עקב שינוי בתחילת
רם אדרת
מכרז  72-74/13בינוי התקשרות
הועדה מאשרת.
עבודה באיחור קבלת
מרפאת גבעת זאב – המשך לפי סעיף
היתר בניה – צורך
( 6.2.9ב) ()2
מחוז ירושלים
בתוספת תקורות.
לנוהל
ההתקשרויות
עד סיום הפרויקט
עקב התמשכות הפרויקט לאור הנסיבות לעיל –
אלי שיין
פרויקט  3493מרפאת התקשרות
בשלוש שנים עד האכלוס מטעמי יעילות הועדה
המשך לפי סעיף
ח 300 -חולון
בפועל והרחבתו יש צורך מאשרת.
( 6.2.9ב) ()2
(ע"פ החוזה) להגדיל
לנוהל
ההיקף הכספי של
ההתקשרויות
ההתקשרות עם מנהל
הפרויקט .ההרחבה
אושרה ע"י ועדת
החריגים.

רחוב ארלוזרוב  101ת"א ,62098 ,ת.ד  16250טל 03-6944893 :פקסwww.clalit.co.il ,742519603- :

ההנהלה הראשית
ועדת מכרזים ארצית

תאריך
קבלת
החלטה
11.9.2019

11.9.2019

נושא ההתקשרות עילת הפטור

שם
הספק/ים

נימוקי הגורם היוזם

תמצית ההחלטה

תקופת התקשרות

לאור הנסיבות לעיל מטעמי עד סיום הפרויקט
ההשלמות למערכת
י.ב קורמן
פרויקט  4801מרפאת התקשרות
הנתזים לרבות אספקת אחידות ויעילות– הועדה
המשך לפי סעיף
רוטשילד פ"ת
משאבה חדשה צריכה מאשרת.
( 6.2.9ב) ()2
להיעשות ע"י החברה
לנוהל
שהתחילה בפרויקט.
ההתקשרויות
ע"מ להשלים הכל בלו"ז
שנקבע מול רשות
הכבאות אין זמן למכרז
חדש ועדיף שהקבלן
שבשטח ישלים העבודה.
עד סיום הפרוייקט
רומן ישראלוב ההתקשרות עם הספק לאור הנסיבות לעיל –
שיפוץ ועבודות בינוי התקשרות
מטעמי יעילות וחיסכון כספי
הקיים אשר מיצה את
במרפאות מחוז תל המשך לפי סעיף
הועדה מאשרת.
היקפה הכספי של
( 6.2.9ב) ()1
אביב יפו
ההתקשרות .לאור קבלת
לנוהל
תקציב נוסף מבקשים
ההתקשרויות
להרחיב שיפוץ במרפאות
ויש צורך לנצל התקציב
עד סוף שנה .הספק
עובד היטב ובמחירים
טובים.
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