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  ום כוונה להתקשרות עם ספק יחידפרס

  

, ")תקנות חובת המכרזים(להלן: " 1993 - )(ב) לתקנות חובת מכרזים, תשנ"ג1((א)א3בהתאם להוראות תקנה 

 להתקשר עם חברת ) להודיע את הציבור, על כוונתה "הרשות"מתכבדת בזאת רשות שדות התעופה (להלן: 

של  ואחזקה רכישהלאספקה  בחוזהכספק יחיד בהליך פטור ממכרז,  ),512289042 מס' ספק:(, בע"מקאריל 

  ).ההתקשרות") לתקנות (להלן: "29(3וזאת בהתאם להוראות תקנה  ,יםלנשק "טריג'יקוןמסוג "כוונות 

    
  :עיקרי ההתקשרות הנן כדלקמן

  
 .לנשקים TADI – 1652דגם " של כוונות מסוג "טריג'יקון ואחזקה אספקהרכישה : השירותמהות 

  .חודשים 60 - תקופת ההתקשרות תהא ל :ההתקשרות לתקופת 

  .לא כולל מע"מ ש"ח 300,000 -כ: צפוי של ההתקשרותהיקף 

   .ישראללהפצת הכוונות ב  TRIJICONאישור מטעם חברת :דיםוחתנאים מי

  
"), יהיה ספק המוצעכל אדם הסבור, כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את נשוא ההתקשרות (להלן: "

מען (להלן: " B-209קומה שנייה חדר  1אגף לוגיסטיקה, טרמינל  למר אילן כהןרשאי להודיע על כך 

"), וזאת ההודעה(להלן: " ilanco@iaa.gov.ilאו במייל   9711296-03"), באמצעות פקס מספר הרשות

  ").המועד האחרון(להלן: " 27.11.2016 לא יאוחר מיום

  

להגיש השגה באמצעות אתר האינטרנט של אחר מוצע הסבור, כי קיים ספק לחילופין, יוכל כל אדם 

, הכול "), וכל זאת לא יאוחר מהמועד האחרוןאתר הרשות(להלן: " www.iaa.gov.ilהרשות, בכתובת: 

  . במסגרתו באופן ובתנאים הנקובים

  

הבאים: א.  /המסמכיםכל הפרטיםיצורפו (הודעה למען הרשות או השגה באמצעות אתר הרשות), לפנייה 

שם, מען ופרטי התקשרות של הפונה; ב. שם, מען ופרטי התקשרות של הספק המוצע; ג. פירוט בדבר 

ניסיונו של הספק המוצע בנשוא ההתקשרות, לרבות כל אלה: תקופת הניסיון הרלוונטית, פרויקטים ו/או 

ספק המוצע את התקשרויות דומים/ות אותם ביצע הספק המוצע, שמם של הלקוחות עבורם ביצע ה

ד. סטטוס הפרויקטים האמורים ו/או שעמם נקשר בהתקשרויות האמורות ופרטי ההתקשרות; 

  . ישראללהפצת הכוונות ב  TRIJICON: ה. אישור מטעם חברתההתאגדות של הספק המוצע

  
פנייה אשר תתקבל במען הרשות לאחר המועד האחרון ו/או פנייה אשר תהיה חסרה איזה מהפרטים 

עצם קבלת ההודעה במען הרשות מובהר בזאת במפורש, כי  .לא תיבחן על ידי הרשותלעיל,  הנקובים

ו/או קליטת ההשגה באתר הרשות ו/או קבלת כל אישור מטעם הרשות בקשר לכך, לא יהוו בשום 

מקרה, הסכמה או אישור מטעם הרשות באשר לתוכנן של ההודעה/ההשגה ו/או בקשר עם נכונותן, 

קיומו של ספק מוצע חילופי ו/או נוסף. קיומו ו/או אישורו של ספק חילופי, לרבות לרבות בקשר עם 
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בחינת פרטי ותכני ההודעה/ההשגה מסורים וכפופים להחלטתן של מוסדות הרשות המוסמכים בלבד, 

  בהתאם להוראות תקנות חובת המכרזים.  

  
ישרין לספק המוצע, בכל עת, הרשות תהיה רשאית, אך בשום מקרה לא חייבת, לפנות לפונה ו/או במ

בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג שהם, 

  הקשורים בפנייה, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומבלי שתהיה חייבת לנמק את החלטותיה.

  
ומסכימים לסמכויות הרשות כפי  הפונה ו/או הספק המוצע מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים

שהן נקובות בהודעה זו, הם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים 

מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של הרשות 

  ו/או כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

  
  מצורף להודעה זו העתק חוות הדעת מטעם בעל הסמכות המקצועית ברשות.

  
  מובהר בזאת, כי אין בהודעה זו על מנת להוות הסכם לטובת צד שלישי.

  

  

  

  בברכה,                         
                  

  אילן כהן,  קניין   
  אגף לוגיסטיקה          
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