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  לכבוד
  דמי ההשתתפות משלמי

  

  א.ג.נ.,

מרכז מבקרים חוויתי, עבור רשות שדות תכנון, הקמה ותחזוקה של אפיון, ל 2015/070/0570/00מכרז מס' 
  התעופה

   3מספר הבהרה 

  8.8.2016 מיום משלמי דמי ההשתתפותמפגש 

 משתתפים .1

 - דובר הרשות, גב' ורד אגוזין -מר עופר לפלר "):הרשות(להלן: " נציגי רשות שדות התעופה .1.1
 לשכת הדובר. -  טוני זכותמר קניינית אגף לוגיסטיקה, 

 עופר קזז.מר דלין, ואלי גמר גב וייל, : מר יועצים מטעם הרשות .1.2

משלמי דמי   9הגיעו נציגיהם של דמי ההשתתפות  משלמי: למפגש משלמי דמי ההשתתפותנציגי  .1.3
נרשמו והם שמורים באגף לוגיסטיקה ומשלמי דמי ההשתתפות . שמות ופרטי הנציגים השתתפות

  רשות.ל הש

 המפגש עיקרי .2

, סיור באתר, וכן בהתאם נתנו עבורם מי דמי ההשתתפותלבמסגרת המפגש, ערכה הרשות לנציגי מש
  הדגשים הבאים: 

  י המכרז והאופן בו על המציעים להגיש הצעתם.הוצגו מסמכ .2.1

) עותקים, כאשר עותק אחד של כל אחד מהמסמכים 2, כי על ההצעה להיערך בשני (הודגש .2.2
לטופס ההזמנה, יסומן על ידי המציע כעותק "מקור", והעותק הנוסף השני  8המפורטים בסעיף  

יסומן על ידי המציע כ"העתק". כל המסמכים שיצורפו כהעתק, יאומתו על ידי עו"ד כ"העתק 
  נאמן למקור". 

 ת הרשות ומיקום תיבת המכרזים בנתב"ג. הוצגה מפ .2.3

 1 לטרמינל בינוי תכניתקיומה של חובה לעריכת ל היתכנותבשל  מותנה הינו זה מכרז כי ,הודגש .2.4
 .לחוזה 8.2ובסעיף  לטופס הזמנת הצעות 2כמפורט בסעיף  ,בניה היתר לאישור כתנאי

יות, וכן החובה המוטלת מחויבות הזוכה במכרז לחתום על נספח הביטוח ללא הסתייגו ההודגש .2.5
, טרם המועד האחרון חברת הביטוחעל המציעים לבחון בקפידה את נספח הביטוח ותנאיו מול 

/בקשה לעדכון נספח להגשת ההצעות, ובמידת הצורך אף להציג בפני הרשות שאלות הבהרה
 , טרם המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה. הביטוח

 כשהם להגיש יש ההזמנה לטופס 9 בסעיף המפורטים התצהירים את כי, המשתתפים בפני הודגש .2.6
 .1971- "אתשל], חדש[נוסח  הראיות פקודת פי על וחתומים ערוכים, מקוריים

כל ההודעות וההבהרות שנמסרו  ולרבות המכרז מסמכיההצעה (לרבות  מסמכי את כי, הודגש עוד .2.7
 אשר בקובץ הקבוע מספורם פי על עוקב באופן וסדורים כרוכים כשהם להגיש ישבמהלך המכרז), 

 .למשתתפים נמסר

 .לרשות הציג את מהות הפרויקט תכליתו וחשיבותו לפלרעופר  מר .2.8

וזאת בהתייחס למפורט , ומהותן הנדרשות לעבודות וכן, המכרז ותנאי מהות לגבי סקירה ניתנה .2.9
 בהרחבה במסמכי המכרז.

 עבודות ההקמה לליוויעופר קזז הדגיש לעניין נספח הבינוי את בעלי התפקידים הנדרשים  מר .2.10
תשתיות למתחם  אספקת כי ,מר קזז הדגיש כן כמו ).צמוד ופיקוח בטיחות על ממונהלרבות (

תתבצע על ידי הרשות, בתיאום עם הספק שיבחר כזוכה במכרז, בהתאם ובכפוף , הייעודי
 .לחוזה 9.6להוראות סעיף 
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הייעודי, שיוטלו ויתבצעו  המתחם בתוך והשמירה האחריותסוגיית  את הדגיש וייל גב מר .2.11
 לתלות איןשתתפים, כי המ לב תשומתמר גב ל הדגיש כן .באמצעות הספק הזוכה ועל חשבונו

 בחזיתכן הבהיר מר וייל, כי  .עשות כל שימוש אחר בתקרות המתחם הייעודי וסביבתול או קורות
 .שינויכל  תבצעי לא הטרמינל

 עדכונים במסמכי/הוראות המכרז .3

מעודכן של המתחם הייעודי ריט שתלהבהרה זו, על דרך ההפניה . במצורף תשריט המתחם הייעודי
המתחם הייעודי שהועבר  תשריטאשר יחליף את בפורמט אוטוקאד, (המהווה חלק מנספח ג' לחוזה), 

 .ימסר ישירות למציעים .1למציעים במסגרת הבהרה מס' 

  הבהרהשאלות מענה ל .4

 נשאלו, מבקשת הרשות להשיב על שאלות הבהרה שלטופס ההזמנה 21.3בהתאם להוראות סעיף 
  כדלקמן:, במכרז המשתתפיםמי מבאמצעות 

 .במתחם הייעודישל המערכות  AS MADEלקבל תכניות מתבקש  :שאלה .4.1

אין ולכן עוד דיגיטלי יבטרם החל השימוש בתהשטחים המבונים במתחם הייעודי הוקמו  :תשובה
בדוק את התאמת המערכות להזוכה במכרז של המערכות. על  רשות תכניות ממוחשבותבידי ה

 לאחר זכייתו.מתחם הייעודי ב

המתייחס לאפשרות השימוש בתשתיות ובמערכות קיימות במתחם קבל פירוט ל מתבקש :שאלה .4.2
 אויר.  מיזוגהייעודי כדוגמת מערכות 

ספק צנרת מים קרים לשימוש מערכת המיזוג החדשה הרשות מבקשת להבהיר, כי ת :תשובה
עד לקונטור של מתחם בנוסף תספק הרשות תשתיות ייעודיות אחרות  .במתחם הייעודישתידרש 
 על ידי הספק.  עם התכנון המפורט שיוצג בתאוםהייעודי 

הבניה ועד יתר בקשה לההגשת ה שממועדהזמן מתבקש להבהיר, כי פרק  –חוזה ל 7סעיף : שאלה .4.3
 לחוזה.  7למועד קבלת היתר הבניה, לא ימנה במניין החודשים הנקוב בסעיף 

היתר הבניה ועד למועד קבלת יתר בקשה לההגשת ה שממועדכמבוקש. פרק הזמן : תשובה
במידה ופרק הזמן האמור . לצד האמור, לחוזה 7הבניה, לא ימנה במניין החודשים הנקוב בסעיף 

  יימשך יתר על המידה, תהיה הרשות רשאית לעשות שימוש בזכותה ולבטל את החוזה. 

מתבקש להבהיר את האחריות המוטלת על הספק בקשר עם הנפקת היתר הבניה למרכז  :שאלה .4.4
 . המבקרים

מרכז המבקרים עתיד להיות לטופס הזמנת ההצעות,  2סעיף פי שהובהר במסגרת כ: תשובה
בגבול משבצת הקרקע המוגדרת לשם כך  1מוקדם באולם מקבלי הפנים הישן שבטרמינל 

מפרט שימושים , לרבות היתר בנייה קיים במוסדות התכנון, עבורו יש בתשריט המצורף לחוזה
 פנייה להגיש הרשות מתעתדתז מבקרים. בשל האמור, וייעודים ספציפיים שאינם כוללים מרכ

"), על המחוזית הועדה"ג (להלן: "נתב לעניינימקומית -המחוזית לוועדה) Pre Ruling( מוקדמת
מנת שזו תבהיר האם די יהיה בעריכת היתר שינויים או שהועדה המחוזית, כתנאי להנפקת היתר 

והועדה המחוזית תחליט כי די . רק במידה 1בינוי מלאה לכל טרמינל  תוכניתבנייה, תדרוש הכנת 
בהיתר שינויים, יידרש המציע כחלק מעבודות התכנון להגיש גם בקשה להיתר שינויים בהתאם 

 לחוזה.  8.2להוראות סעיף 

מציעים שתי יוכל להיות מועסק באמצעות מנהל הפרויקט המוצע מתבקש להבהיר, האם : שאלה .4.5
 שונים. 

מנהל  אותוהפרויקט המוצע הנו אדם ולא תאגיד.  מנהל עלמבקשת להבהיר, כי  הרשות :שובהת
 ויהיו, יכול מעצבו /תוכןהקריאטיבמנהל וכן בעלי התפקידים האחרים:  פרויקט מוצע (אדם)

 מציעים שונים במכרז. 2באמצעות  יםמוצע

 Value–עדכון בתכנון וביצוע מתבקש לבטל את הליך הצגת ה"פתרונות החילופיים" (: שאלה .4.6
Engineering טופס הזמנת ההצעות. ל 11.4) הנקוב בסעיף 

לצד האמור, מבקשת הרשות להבהיר כי ההליך המתואר במסגרת סעיף הבקשה נדחית.  :תשובה
במתחם הייעודי בינוי לטופס הזמנת ההצעות משקף זכות המוקנית למציעים להציע חלופות  11.4

 אינה חובה. הגשת החלופות מתאר המיועד לתכנון ולהקמת מרכז המבקריםלוובכפוף למגבלות 
על המשתתפים במכרז והיא איננה מחייבת. במידה ותוגש חלופה על ידי מי מהמשתתפים, המוטלת 

תהיה הרשות רשאית לשקול את היתכנותה ולפרסם אותה כחלופת בינוי נוספות טרם המועד 
 לטופס הזמנת ההצעות.  11.4.2-11.4.3ת סעיפים האחרון להגשת ההצעות, בהתאם להוראו
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לחוזה, באופן  17.1.2כפי שהן נקובות בסעיף  אבני הדרך לתשלוםמתבקש לעדכן את  :שאלה .4.7
 הבא: 

  10% –קונספט  .4.7.1

  10%ת. ראשוני  .4.7.2

  10%תכנון מפורט  .4.7.3

  25%גמר בינוי  .4.7.4

  AV  - 25% -  גמר תפאורה ו .4.7.5

  20% –מסירה  .4.7.6

 הבקשה נדחית.  :תשובה

 . 2.5%שיעור של בדק לאת ערבות הו 5%לשיעור של ביצוע הלהפחית ערבות מתבקש  :שאלה .4.8

 הבקשה נדחית. :תשובה

לחוזה באופן שלא יאפשר לרשות להשתמש  32.5סעיף מתבקש לעדכן את הוראת  :שאלה .4.9
 בעבודות התכנון על מנת ליישם את הפרויקט באמצעות צד שלישי אחר. 

   לחוזה.  28הבקשה נדחית. תשומת לב המשתתפים מופנית להוראות סעיף  :תשובה

שאינו חלק  "חלל מוזיאלי"פרוגרמה מוגדר ל 2בסעיף ב'מתבקש להבהיר את האמור  :שאלה .4.10
הרשות להציג בחלל זה והאם אופני השימוש  בכוונת. בהקשר זה, מתבקש להבהיר מה אינטגרלי
 לשיקולו של הספק?  בו מוקנים

 מצורפתפרוגרמה מעודכנת אשר תחליף את זו שצורפה למסמכי המכרז במועד פרסומו,  :תשובה
 . www.iaa.co.il :בכתובתשל הרשות אתר האינטרנט בעל דרך ההפניה להבהרה זו, 

 "). איש 120עד מתבקש להבהיר מהי כמות האנשים המיועדת לאודיטוריום (כרגע נכתב " :שאלה .4.11

 לעיל.  4.10ראו מענה לשאלת הבהרה מס'  :תשובה

לפרוגרמה,  11סעיף שברשימה אלה המפורטים בחללים מ נםגדיר אם ישמתבקש לה :שאלה .4.12
 כחללי "חובה" לצד אלה המסורים לשיקול דעת הספק. שמוגדרים 

 לעיל.  4.10ראו מענה לשאלת הבהרה מס'  :תשובה

בימי חמישי לצרכי אחזקה הנה האם ההחלטה לסגור את המרכז מתבקש להבהיר  :שאלה .4.13
 .סופית

החלטת הרשות בעניין זה איננה סופית. על המציעים ליתן מענה והצעה מתאימה  :תשובה
 המתייחסת לשישה ימי פעילות בשבוע. 

כפל " אשר לכאורה משקףביטוח לנספח  11 מתבקש להבהיר את הצורך בסעיף :שאלה .4.14
 .לנספח הביטוח ד11בסעיף  , מתבקש להבהיר את עלות ההשתתפותכמו כן. "ביטוחים

אלא במתן כיסוי במסגרת אינו משקף כפל ביטוח  11הרשות מבקשת להבהיר, כי סעיף : תשובה
 מעברמיליון דולר  100בגבול אחריות של  יו"בפוליסה שעורכת הרשות עבור קבלנים/זכיינים וכ

דמי ההשתתפות הנדרשים במסגרת  באישורי הביטוח. ספקלגבולות האחריות הנדרשים על ידי ה
 . פרומיל 6.25(ד) לנספח הביטוח עומדים על סך של 11סעיף 

 במרכז ההדרכה. הצרכים הפונקציונליים הנדרשים מתבקש להגדיר באופן ברור את  :שאלה .4.15

 לעיל.  4.10ראו מענה לשאלת הבהרה מס' : תשובה

וכן גבולות המתחם הייעודי שטח המדויק במטר מרובע של ה ומהמתבקש להבהיר,  :שאלה .4.16
 . השטח עליו יוקם מרכז המבקרים

 לעיל.  3.1ראו מענה בסעיף  :תשובה
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לספק מידע תכנוני נוסף בקשר עם מבנה הטרמינל לרבות חתכים של  הרשות מתבקשת :שאלה .4.17
 המבנה ותוכנית חזיתות 

עוד דיגיטלי יבטרם החל השימוש בתוקמו כאמור, השטחים המבונים במתחם הייעודי ה: תשובה
מידע תכנוני נוסף יימסר לזוכה במכרז, בהתאם לסוג רשות תכניות ממוחשבות. בידי האין ולכן 

 .להקים המבנה שיבחרולמאפייני 

בהתאם להוראות "ג נתב לעניינימקומית -המחוזיתלקבל סטטוס הפנייה לוועדה מתבקש  :שאלה .4.18
וכן בהתאם, האם ניתנה התייחסות/מענה של בוצעה זו ככל שות לטופס הזמנת ההצע 2.1.1סעיף 

  ."גנתב לעניינימקומית -המחוזיתהוועדה 

הרשות מבקשת לעדכן, כי בהתאם לדרישת הועדה כתנאי מקדמי לבחינת הבקשות  :תשובה
כוללת את השימוש של ה 1תכנית הבינוי ותכנית כתמים לפיתוח הנדרש בטרמינל וגשה הלהיתר, 

על פי מידע המצוי בידי הרשות, התוכניות האמורות מצויות בבדיקה של  מבקרים.מרכז 
נקבע  1דיון בתכנית הבינוי של טרמינל  התקבלה.טרם  התייחסותהאדריכלית הוועדה המחוזית ו

  . הרשות תעדכן על כל התפתחות נוספת בנושא. 20.9.16ליום 

  ורד אגוזין, קניינית

  התעופהרשות שדות , אגף לוגיסטיקה

מסמך זה (לרבות התשריט המעודכן אותו תעלה הרשות לאתר האינטרנט) מהווים חלק בלתי נפרד 
ידו כחלק בלתי נפרד  -ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש הבהרה זו כשהיא חתומה על 

  מהצעתו למכרז
  

  חתימת המציע

__________________________  
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