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  לאספקת מדרגות נוסעים נגררות  2014/070/0311/00מכרז פומבי בינלאומי מס' 
   עבור רשות שדות התעופה

  

(להלן: "המכרז") מציעים  0702014//003110/רשות שדות התעופה (להלן "הרשות"), מזמינה בזאת, במסגרת מכרז מס' 
 . הכל כמפורט במסמכי המכרז ,דות התעופהשרשות עבור לאספקת מדרגות נוסעים נגררות  למכרזלהגיש הצעותיהם 

  
  :רשאי להשתתף במכרז רק מציע בו מתקיימים כל התנאים המקדמיים המצטברים המפורטים להלן .1

 
נציג מורשה מטעם היצרן, אשר נכון למועד מציע, שהינו יצרן מדרגות נוסעים (להלן: "המדרגות") או  .1.1

  :האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז עומד בדרישות הבאות במצטבר, כדלקמן
 

על תנאי זה לחול על יצרן המדרגות  - היצרן הינו (ובמקרה שהמציע הינו הנציג המורשה של היצרן .1.1.1
קת מדרגות נוסעים בעלי שנים לפחות בייצור ואספ 5שאותו מייצג הנציג המורשה) בעל ניסיון של 

  הנעה עצמית ו/או נגררים למטוסים.
 

במהלך שלוש שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,  היצרן סיפק (ובמקרה  .1.1.2
על תנאי זה לחול על יצרן המדרגות שאותו מייצג הנציג  - שהמציע הינו הנציג המורשה של היצרן

 .מהדגם המוצע על ידו מדרגות נוסעים במצטבר 27המורשה)  לפחות 
 

חודש לפחות טרם  12המוצעות על ידו הינן בעלות ניסיון תפעולי של   מציע כנ"ל, שהמדרגות .1.1.3
 המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז.

  : שימוש תפעולי במדרגות לאחר שהמדרגות עברו בהצלחה מבדקי קבלה . ניסיון תפעולי משמעו
  

על תנאי זה לחול על יצרן המדרגות  - הנציג המורשה של היצרן מציע כנ"ל, (ובמקרה שהמציע הינו .1.1.4
בתחום של ייצור  ISO 9001:2008 -שאותו מייצג הנציג המורשה) הינו בעל תעודת הסמכה  ל

ומכירה של מדרגות נוסעים, כאשר תעודה אחת על שמו של המסמיך אותו בתחום מכירת מדרגות 
  יצור מדרגות נוסעים.נוסעים והשנייה על שם היצרן וזאת בתחום י

 
 .במכרז בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו מציע כנ"ל אשר שילם דמי השתתפות .1.2
  

תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת למגבלות נוספות על השתתפות במכרז, כפי שהן נקובות בטופס 
 הזמנת ההצעות.  

  
 לרכישה מיידית:.    2.1 .2

  
 .מדרגות נוסעים נגררות 9 

    
  אופציה לרכישה עתידית:תקופת ההתקשרות ו .2.2

    
 .ים במשך חמש שניםמדרגות נוסעים נגררות נוספ 30לרכישת עד לרשות אופציה 

  
 . עם בחינה דו שלבית פומבי ההליך התחרותי: מכרז .3

 
 עיון במסמכי המכרז: .4

	לקבל לידיו את מסמכי המכרז באופן ובמועדים המפורטים להלן:כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין ו

 .")ט(להלן: "אתר האינטרנ www.iaa.gov.ilבאתר האינטרנט של הרשות:  .4.1

(להלן: "משרדי הרשות"), וזאת עד  209, קומה ב' חדר 1במשרדי אגף הלוגיסטיקה בנתב"ג, טרמינל מס'  .4.2
 .0009:-12:00 , בין השעות'ה-'אבימים , 10/04/2016ליום 

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז, יצורף גם כחלק בלתי נפרד למסמכי המכרז  .4.3
המצויים במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי המכרז וכן 
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גש, כי על מציע בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת המכרז נכון למועד העיון האמור. יוד
אשר הוריד את מסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט, חלה החובה לעקוב אחר כל שינוי או הבהרה 

 אשר יפורסמו באתר האינטרנט בקשר למכרז זה.

 השתתפות במכרז: .5

שלא יוחזרו,  (כולל מע"מ)₪  300 תנאי מקדמי להשתתפות במכרז הנו תשלום דמי השתתפות בסך של .5.1
  .התשלום הינו בעבור ההשתתפות במכרז בלבד ואינו מקנה למשלם כל זכות אחרת לגבי המכרז

מציע המבקש להשתתף במכרז יוכל לשלם את דמי ההשתתפות באופן ובמועדים המפורטים להלן. יודגש,  .5.2
תנאי סף  וכי עמידה בהם מהווה כי לא ניתן יהיה לשלם עבור ההשתתפות במכרז לאחר מועדים אלו

   להשתתפות במכרז:

  .30:23 בשעה:, 07/04/2016 בכרטיס אשראי באמצעות אתר האינטרנט, עד ליום .5.2.1

 מיוםבאגף התקבולים של הרשות הנמצא במשרד הראשי בנתב"ג, קומת הכניסה, וזאת לא יאוחר  .5.2.2
(לא ניתן לשלם באמצעות כרטיס  0009:-12:00:, בין השעות'ה-'אבמהלך הימים  10/04/2016

  .אשראי)

לתשומת לב המציעים, כי קיים הבדל בין מועד סיום התשלום באמצעות אתר האינטרנט לבין מועד סיום 
  התשלום באמצעות משרדי הרשות.

  
באמצעות תיבת המכרזים הנמצאת  10:00השעה  דע 11/04/2016המועד האחרון להגשת ההצעות הינו  .6

. הצעות שיגיעו לתיבת המכרזים 140הראשי של הרשות בנתב"ג, קומה א', משרד ארכיב, חדר מס'  במשרד
  .המועד והשעה הנקובים בסעיף זה, לא יתקבלו ולא יידונולאחר 

גב' אורית נציג הרשות אליו ניתן להפנות שאלות ובירורים בהקשר למודעת מכרז זה, הינו נציג אגף לוגיסטיקה  .7
. יש לוודא קבלת הפנייה ברשות, orittz@iaa.gov.ilוכתובת דוא"ל  9721723-03שמספרו   , באמצעות פקסצלח

  .03-9750589/581באמצעות טלפון שמספרו 

מודגש ומוצהר בזאת, כי בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור  במודעה שלעיל, יגברו  .8
  מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות.תנאי 
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