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מאת: שלי אפלברג11:4521.09.2020

מתחרה מנסה לעצור את הזכייה של אילקס
מדיקל במכרז בדיקות קורונה

דקל, בעלת השליטה במרכז הגנטי GGA, פנתה לבית המשפט לעניינים
מינהליים שיפסול את זכייתה של אילקס ויכריז עליה כזוכה

לפני החג הודיעה אילקס מדיקל, שמנייתה זינקה מתחילת השנה ב-66% על רקע מגפת
הקורונה, כי זכתה במכרז הממשלתי להקמת מעבדה גדולה לביצוע בדיקות קורונה

באיירפורט סיטי. מדובר באחת משתי מעבדות שנכללו במכרז שפירסם משרד הביטחון
עבור משרד הבריאות. כחלק מהחוזה, משרד הביטחון התחייב לרכוש בחצי השנה

הקרובה בדיקות בעלות של 40 מיליון שקל.

לאחר החג, הודיעה החברה למשקיעים כי הוגשה עתירה מינהלית בעקבות זכייתה,
להקמת מעבדה לבדיקות קורונה בצפון הארץ - מעבדה שתידרש לבצע כ-10,000

בדיקות קורונה ביום. בעתירה שהוגשה נגד משרד הביטחון, משרד הבריאות ואילקס
מדיקל - דורשת המתחרה, חברת דקל, בעלת השליטה במרכז הגנטי GGA, להורות על

ביטול תוצאות המכרז. בתוך כך דורשת דקל מבית המשפט לעניינים מינהליים  שיכריז
עליה כזוכה וידרוש מהמדינה להתקשר עמה בחוזה.

לבית המשפט היא מסבירה כי במרכז הגנטי מוקמת עכשיו מעבדה ייחודית לביצוע
בדיקות לאבחון קורונה ופתוגנים נוספים. לשיטתה, הצעתה של אילקס נופלת מהצעתה
והיא היתה צריכה לזכות בניקוד גבוה משמעותית. היא מלינה על כך שהמכרז היה בנוי
כך שהיא לא תעבור את הסינון בשלב הטכני מסיבה שכלל לא ברורה לה. ולכן, על אף

שהצעתה היתה זולה במיליוני שקלים מהצעת אילקס, היא כלל לא נבחנה מהפן הכלכלי.

עו"ד ד"ר גאי כרמי, ממשרד ליפא מאיר ושות' המייצג את אילקס מדיקל, מסר בתגובה:
"יש להצר על כך שמתמודד במכרז ממהר ומנסה לעצור זכייה של מתחרה במכרז,
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כשברור על פניו שהצעתו פגומה, ותוך שהוא מסתיר פגמים אלה מבית המשפט. עצירת
ההיערכות למכרז עלולה לעכב את הקמת המעבדה ולפגוע במוכנות הלאומית של ישראל

להתמודדות עם מגפת הקורונה. עם כניסתנו לעונת החורף והשפעותיו ובפתחו של גל
שלישי, כל עיכוב שכזה עלול חלילה לגבות חיי אדם. אנו סמוכים ובטוחים שבית המשפט

לא יאפשר עיכוב מעין זה ושמים את מבטחנו בבית המשפט".

באילקס הסבירו שעל פניו, הצעת חברת דקל אינה עומדת בתנאי הסף של המכרז,
שדרשו שהמעבדה או תחנת מסירה של בדיקות ימוקמו בתוך משולש הערים

חדרה-חיפה-עפולה, בעוד שדקל הציעה מעבדה בקצרין בלבד ללא תחנת מסירה. לכן,
דקל אינה יכולה ממילא להיות מוכרזת כזוכה במכרז. בנוסף, לשיטתם דקל לא עמדה

ברף המינימלי של ניקוד האיכות במכרז, בשל פגמים במבנה שהציעה ובכוח האדם
שהעמידה לצורכי המכרז, שאינו עומד בדרישותיו.


