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  2017 ינואר 2

  :לכבוד
  הנרשמים למכרז

    החברה"ל מנכ לידי
  באמצעות פקס        

  
  א.ג.נ.,

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

  
   19/12/2016 מיום למכרזרשות פרוטוקול מפגש  - 3הבהרה מס' 

   :משתתפים

מר  ;מהנדס חשמל – ירון פרימר  ;מפקח –מר פטר וומנסקי  :")הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "
  . יועץ חיצוני –מר דוד רביב  ;מפקח –אסי לופו 

. שמות ופרטי נרשמים למכרזמתוך החברות  6של הגיעו נציגיהם הרשות גש : למפהנרשמים למכרזנציגי 
  רשות. ל הבאגף לוגיסטיקה ש שמוריםנרשמו והם והנרשמים למכרז הנציגים 

  :למשתתפים במפגש רשותדגשים  .1

 UPS -בר על מהות העבודה, מקומות החיבור ללוח קיים וחדש, מיקום של הניתן הס .1.1
 .והמצבים

 הוצג בפני המשתתפים מרתף הכבלים ואופציות לתוואי הכבלים במרתף. .1.2

 עבור הפעלה מבצעית. 2ניתן הסבר לעבודות בינוי הנדרשות לצורך השלמת תחנה  .1.3

, 1והשינויים הנדרשים בחד תחנה  מר דוד רביב, היועץ החיצוני הסביר למשתתפים על הבינוי .1.4
כן ניתנן הסברים על עבודות פירוק לוח חשמל קיים, החלפת קיים, ייצור והתקנה של -כמו

 החדש.  UPSלוח חלוקת 

, הרצ"ב כנספח א' 2 -ו 1במסגרת המפגש חולקו למשתתפים תכניות מיפוי של תחנה  .1.5
  .ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ללפרוטוקו

 :הרשות לשאלות הבהרהתשובות  .2
תשובות הרשות לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים הפוטנציאליים במכרז,  להלן

 :לטופס הזמנת ההצעות למכרז שבנדון 24.3וזאת בהתאם להוראות סעיף 

  שאלה: .2.1
 KVA250מערכות אל פסק בהספק של  –הגדרת "מערכת  5.1.2.2במסגרת תנאי מקדמי 

  לפחות. KVA 200לפחות", מבוקש לשנות כי המערכת תהא מערכת אל פסק בהספק של 
  

  תשובה:
הן ביחס לתנאי הסף  - ההספקים הנקובים במסמכי המכרז נתוני כי הרשות מבקשת להבהיר 

הספק דרישה להינם  -והן ביחס למערכות שיסופקו במסגרת ההתקשרות עם הספק הזוכה 
, אינה מופנית אל המודולים מהם להספק כאמורהמצטבר של המערכת. מובהר כי הדרישה 

מפנה גם מורכבת המערכת ובלבד שמדובר במערכת אחת אוטונומית. בהקשר זה, הרשות 
 .להלן 2.4לתשובתה לשאלה 

 שאלה: .2.2

  .ECO MODEמבוקש לאשר מערכת ללא 

  תשובה:
 הבקשה נדחית.
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  שאלה: .2.3
  .ים במסגרת מפ"ל האיכותמבוקש לבצע שינוי

  
  תשובה:

 הבקשה נדחית.

  שאלה: .2.4
כ"א שעובדות  KVA 450/500של נפרדות האם ניתן לספק פתרון חליפי ולהציע שתי מערכות 

  כרגל נפרדת מול התחנה?
  

  תשובה:
 הבקשה נדחית.

   שאלה: .2.5
 "?תוצרת הארץלמוצר "תינתן העדפה האם 

  תשובה:
, ובעת 1995-"התשנ), הארץ תוצרת(העדפת  המכרזים חובת תקנותהרשות תפעל בהתאם ל

 העדפה, תינתן כל דיןהנ"ל ולהדבר רלוונטי בכפוף לתקנות שככל שקלול ההצעה הכספית, 
לרכישת טובין מתוצרת הארץ שמחירם אינו עולה  ותהמידה של המחיר להצע במסגרת אמת

  .15%על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של 

להצעתו, כחלק , על המציע לצרף וכתנאי לקבלת ההעדפה כאמור רלוונטי ברשהד ככל
  מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה.אישור רואה חשבון בדבר שיעור מהצעתו הכספית 

  

  

  

  

  

  חתימה + חותמת המציע:

 

__________________________  

  אורית צלח 
  עורכת התקשרויות בכירה

  אגף לוגיסטיקה
  

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז -על  םא חתווכשה הז מסמך
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