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  2017פברואר  08 
  

  משתתפי המכרזאל : 
 

שרותי דיגום ואנליזה של  לקבלתלהתקשרות בחוזה  2015/070/0497/00מכרז פומבי מס' : הנדון
  , מים וקרקע בנתב"ג עבור רשות שדות התעופה קולחיןשפכים, 

  
  4 מספר הבהרה

  
  .29.12.2016שפרסמה הרשות ביום  1הבהרה מספר   סימוכין: 

  .11.01.2017שפרסמה הרשות ביום  2הבהרה מספר 
  .26.01.2017שפרסמה הרשות ביום  3הבהרה מספר 

  

    , כדלקמן:יםמועדנוספים ב יםרשות שדות התעופה להודיע על שינוישבסימוכין מבקשת להבהרות בהמשך 

  :מועדים דחיית .1

  דחיית מועדי המכרז, כדלקמן:על  בזאת מבקשת להודיערשות ה

 וקבלתם המכרז במסמכי עיון .1.1

  ה', בין השעות:  –, בימים א' 02.201719.המועד האחרון לעיון במסמכי המכרז ידחה והינו עד ליום 
  .B209 , קומה ב' חדר 1, במשרדי אגף הלוגיסטיקה בנתב"ג, טרמינל מס' 12:00 – 09:00

 רישום למכרז  .1.2

, בשעה: 02.201717.המועד האחרון לרישום למכרז באמצעות אתר האינטרנט ידחה והינו עד ליום  .1.2.1
14:00. 

, ידחה 209קומה ב' חדר  1המועד האחרון לרישום למכרז באגף הלוגיסטיקה הנמצא בטרמינל  .1.2.2
 .12:00 – 09:00ה', בין השעות:  -, במהלך הימים א' 02.201719.והינו עד ליום 

עד השעה  ,02.201720.', בהינו: יום להגשה . המועד החדש למכרז ידחהלהגשת ההצעות  המועד האחרון .1.3
  לטופס הזמנת ההצעות במכרז שבנדון. 7.13.2. מקום הגשת ההצעות הינו כמפורט בסעיף 10:00

 .מועד תוקף ההצעה ותוקף הערבות, כפי שמפורט במסמכי המכרז, נותר על כנו וללא שינוי .1.4

 

  : נה לשאלות הבהרהמע .2

תשובות הרשות לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים הפוטנציאליים במכרז, וזאת בהתאם  להלן
 לטופס הזמנת ההצעות למכרז שבנדון: 23.3להוראות סעיף 

  

  שאלת ההבהרה מענה הרשות

 1יש לתמחר את כל הבדיקות המופיעות בנספח א'
 3מעודכן' אשר פורסם בהבהרה מספר  –לחוזה 

 שבסימוכין.

האם נדרש לתמחר בנפרד את הבדיקות הפרטניות הכלולות 
 ברשימת הבדיקות?

  

1. 

הרשות שבה ומדגישה כי ההתקשרות הנה 
התקשרות מסגרת, ואין מצידה התחייבות או מצג 

כלשהו, והיא מפנה רכישות ו/או הזמנות להיקף 
 לחוזה. 8.8ההצעות ולסעיף לטופס הזמנת  14לסעיף 

  האם הרשות תדרוש תמחור לבדיקה אחת בודדת? 
2.  
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  שאלת ההבהרה מענה הרשות

  הבקשה נידחת.

מודגש כי הצעת המציע נדרשת לכלל הבדיקות 
  לטופס הזמנת ההצעות. 1בנספח ו' תהמופיעו

   הצעה חלקית עלולה להביא לפסילת ההצעה.

במידה והמעבדה לא מבצעת בדיקות כאלו ואחרות, האם 
  לתמחר אותן?ניתן לא 

3.  

  

למען הסר ספק מובהר, כי מענה זה ניתן לפנים משורת הדין ולאחר שחלף המועד 
להגשת שאלות ההבהרה. אין במענה זה כדי לחייב את הרשות במתן מענה נוסף כלשהו 

 לשאלות שנשאלו לאחר המועד להגשת שאלות הבהרה.
  

  
  
  
  
  

  בכבוד רב
  

  דלית שחם בלום   
  עורכת התקשרויות בכירה

  רשות שדות התעופה - אגף הלוגיסטיקה
  

    
  

  חתימה מלאה וחותמת המציע   
  
  

  
  ___________________________  

  
  
  

  
   :העתקים

      סגן בכיר ליועמ"ש - פגדאו  חדווה מלמדעו"ד 
  אחראית תחום הגנת הסביבה -       איריס רז

  רפרנטית רכש בכירה -       שפיגל לייני
    מזכירת ועדת המכרזים -     אריאלה קעטבי

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-הבהרה זו כשהיא חתומה על
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