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    2016דצמבר  06     
      

  לכבוד
  המשתתפים הפוטנציאליים

  החברה ל"מנכ  :לידי
  באמצעות הפקס              

  
  

   למתן שירותי אספקה, התקנה ואחזקה של מערכות 2014/070/0555/00 מס'פומבי מכרז    :הנדון
  בתחנות הכוח המבצעיות בנתב"ג עבור רשות שדות התעופה KVA 900) בהספק של UPSפסק (- אל

  

  1הבהרה מס' 
  

שדות התעופה  רשות מודיעה, ")טופס ההזמנהת ההצעות במכרז (להלן: "לטופס הזמנ 24בהתאם להוראות סעיף 
  :כדלקמן ")הרשות(להלן: "

אשר  )UPS System Specification for L.V power station No 1&2( 1מסמך ו' זו, 1להבהרה מס'  כנספח א'רצ"ב  .1
 . המפרט הטכנימהווה חלק מנספח א' לחוזה 

, אשר גם הוא מהווה חלק מנספח א' לחוזה UPS - תוכנית דוגמא למערכות הזו,  1להבהרה מס'  'בכנספח רצ"ב  .2
 .המפרט הטכני

הקבוע ליום , למכרז לנרשמים וסיור לצורך הנפקה מבעוד מועד של אישורי כניסה למשתתפים במפגש .3
אשר ישתתף במפגש (שם מלא+ מס' ת.ז) לכתובת  ולשלוח את פרטי נציג כל מי שנרשם למכרזעל , 12/12/2016

 . 14:00, שעה 12/201608/וזאת לא יאוחר מיום  orittz@iaa.gov.ilהדוא"ל של הח"מ: 
  

  :ידי מי מהמשתתפים במכרז, להלן תשובת הרשות- שנשאלה על במענה לשאלת הבהרה

הצעות  2ת להגיש הצעות במכרז, באמצעות הגשת ו), יכול100%בת (אחזקה של -אם וחברת- האם חברת: שאלה
  (הצעה אחת לכל אחת)?

 הצעות נפרדות ועצמאיות של כל אחת מהן, 2בת יוגשו -אם וחברת- אין מניעה כי בנסיבות של חברת: תשובה
  .והרשות תבחן כל הצעה באופן זה, לרבות עמידת כל אחד מהגופים בתנאי הסף בעצמו ובאופן נפרד ועצמאי
  .הרשות מדגישה כי בהתאם לדין חל איסור לתאום הצעות למכרז בין כל גוף אשר מגיש הצעתו לגוף אחר

  
  

 המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך
 .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז- על מהא חתויכשה הבהרה זוגיש לה

  
  
  

_________________  
  חתימה + חותמת המציע

  
  ,בכבוד רב

  
  אורית צלח

  ההתקשרויות בכיר כתורע
  העתקים:

  רא"ג לוגיסטיקה -     מר אלדד סומר
  מהנדס ראשי לחשמל -   מר יובל מרגוליס
  ליועץ המשפטיסגן בכיר  -    פגדאו-עו"ד חדוה מלמד

  מהנדס בכיר חשמל -     מר רפי עידן
 מזכירת ועדת המכרזים -   גב' אריאלה קעטבי
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