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13.9.2016 
  

  לכבוד
  דמי ההשתתפות משלמי

  באמצעות פקס

  א.ג.נ.,

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

   4מספר הבהרה 

 במסמכי/הוראות המכרזעדכונים  .1

הרשות מבקשת להבהיר, כי במסגרת עבודות התכנון וההקמה, על הספק לתכנן ולהקים . קיר הפרדה
 3לבין יתר שטחי הרשות שבטרמינל חיץ/קיר הפרדה בין מרכז המבקרים שיקים במתחם הייעודי 

ההפרדה יתבצע על  "). בהקשר זה מבקשת הרשות להבהיר, כי תכנון והקמת קירקיר ההפרדה("להלן: "
על פי מרכז המבקרים יתר ההוראות המתייחסות ל קיר ההפרדהויחולו בעניין ידי הספק ועל אחריותו 
יהיה הספק זכאי לשיפוי כאמור, לצד האמור, בגין תכנון והקמת המרחב המוגן . הוראות החוזה ונספחיו

על לשם כך (על בסיס אסמכתאות העלויות וההוצאות שהוציא בפוסך בגין כל עלויות התכנון וההקמה ב
מחירון דקל לעבודות התכנון וההקמה שיגיש לשם כך עבור הרשות), ובכל מקרה בסכום שלא יעלה על 

 לחוזה, יעודכנו בהתאם.  9.2לחוזה. הוראות סעיף  17מעבר לתמורה הנקובה בסעיף וזאת , האמורות

  הבהרהשאלות מענה ל .2

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

  נספח ביטוח ואישור עריכת ביטוחים .2.1

 :מיליםב ,"בהתאם לתנאי" :נבקש לשנות את המילים – ")הנדון(סעיף " כותרת :שאלה .2.1.1
 . "בקשר להסכם"

 .כמבוקש :תשובה

" ביט" :, נבקש לשנות את המילה3שורה  - פוליסה לעבודות קבלניות   – 1סעיף : שאלה .2.1.2
 ".1/13פיסגה " :במילים

 פוליסה בנוסח תנאי פסגה.כמבוקש, הרשות תאשר כחלופה נוספת, : תשובה

 :ביטוח כל הסיכונים –.א 1סעיף : שאלה .2.1.3

במלוא " :" לאחר המיליםהמבוטח" :נבקש להוסיף את המילה – 2שורה  .2.1.3.1
 ".ערכם

  כמבוקש.  :תשובה

אירעו " :" לאחר המיליםהביטוח" :נבקש להוסיף את המילה – 3שורה  .2.1.3.2
 ".בתקופת

  .כמבוקש :תשובה

 ". בסך" :" במילהשלא יפחת" :נבקש להחליף את המילים – 6שורה  .2.1.3.3

  .כמבוקש :תשובה

 ". נזקי גניבה ופריצה" :נבקש למחוק את המילים – 8שורה  .2.1.3.4

  .הבקשה נדחית :תשובה

נאותים המתאימים לסיכונים " :נבקש למחוק את המילים – 11שורה  .2.1.3.5
 ". משווי הפרויקט 10%מקסימום " :" ובמקומם לכתובהכרוכים

  .הבקשה נדחית :תשובה
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 ". עקיף" ה:נבקש למחוק את המיל – 12שורה  .2.1.3.6

  . הבקשה נדחית :תשובה

 : ביטוח אחריות כלפי צד שלישי –. ב 1סעיף : שאלה .2.1.4

 :" ובמקומן לכתובביצוע העבודות" :נבקש למחוק את המילים – 2שורה  .2.1.4.1
 ". הביטוח"

  .כמבוקש :תשובה

 ". למעט בערוץ הישיר" :נבקש להוסיף את המילים – 7שורה  .2.1.4.2

  .הבקשה נדחית :תשובה

 ". כל" :נבקש למחוק את המילה – 2שורה : ביטוח חבות מעבידים –. ג 1בסעיף : שאלה .2.1.5

  .כמבוקש :תשובה

נבקש למחוק את סעיף  –" הספק יהיו כפופים להוראות הבאות יביטוח" בפרק :שאלה .2.1.6
1 . 

 .הבקשה נדחית: תשובה

נבקש להוסיף  – 3בסעיף  –" הספק יהיו כפופים להוראות הבאות יביטוח"פרק ב: שאלה .2.1.7
 ".טרם קרות מקרה הביטוח" :את המילים

  .לא יחול שינוי בסעיף :תשובה

נבקש להוסיף  – 4בסעיף –" הספק יהיו כפופים להוראות הבאות יביטוח"פרק ב :שאלה .2.1.8
 ."למעט עקב אי תשלום או מרמה" :את המילים

 .כמבוקש: תשובה

נבקש למחוק את סעיף  –" הספק יהיו כפופים להוראות הבאות יביטוח"פרק ב :שאלה .2.1.9
5. 

 .הבקשה נדחית  תשובה:

להציג  נדרשים המציעיםמתבקש להבהיר האם במסגרת הגשת ההצעה למכרז שאלה:  .2.1.10
 את הקונספט המוצע למרכז המבקרים באופן פרונטאלי. 

עיצובי" כתוב, - במסגרת הגשת ההצעה על המציע לערוך ולצרף "קונספט תכנוני :תשובה
לטופס הזמנת ההצעות. מציעים אשר עמדו בכל  9.6.2וזאת בהתאם להוראות סעיף 

נת ההצעות, גם להציג את הקונספט התנאים המקדמיים, יוזמנו במסגרת שלב ב' לבחי
לטופס  11.2.2.3תכנוני עיצובי באופן פרונטאלי בפני הרשות, בהתאם להוראות סעיף 

 הזמנת ההצעות. 

האם ניתן להגיש הדמיות ווידאו בנוסף ו/או במקום הדמיות מתבקש להבהיר,  :שאלה .2.1.11
 . סטילס

  חיובי. תשובה:

איש,  120אודיטוריום לעד  :חללי חוויה 3צוינו  .ב.11פרוגרמה, סעיף ל 56בעמוד  :שאלה .2.1.12
. בהקשר זה מתבקש איש 120 -  חלל אופציונלי לתערוכות, חדרי כנסים והרצאות ל

האם שלושתם וכן האם אלה שלושה חללים נפרדים, או המדובר באותו החלל?  להבהיר,
 לביצוע או לתכנון בלבד? 

נת אותה פרסמה הרשות המציעים מתבקשים לעיין בפרוגרמה המעודכ :תשובה
אתר האינטרנט של הרשות. בפרוגרמה , באמצעות 3נה במסגרת הבהרה מס' לאחרו

 המעודכנת ימצאו מענים לשאלת הבהרה זו. 

עבודות לחוזה המתייחסת ל 8.7.1 מתבקש להבהיר את היחס שבין הוראת סעיף :שאלה .2.1.13
מתחם שירותים  תכנון והתאמה שלבקשר עם במתחם הייעודי (לשיקול דעת הרשות), 

שירותים הכי  ,צויןשם  לנספח ההנחיות III.א.11סעיף הוראת  " לביןלציבור הלקוחות
 . במכרז מהתכנון וההתאמה של הזוכהלציבור הלקוחות מהווים חלק 
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וביצוע השירותים לציבור הלקוחות (ככל שיבוצע, על פי שיקול דעת  תכנון :תשובה
 הרשות), ייערך על ידי הרשות ועל חשבונה. 

 מבוקש לדחות את מועד הגשת הצעות.שאלה:  .2.1.14

. מעבר 28.11.2016ליום המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ידחה  כמבוקש.תשובה: 
 לאמור, לא יחול כל שינוי ביתר מועדי הליך המכרז. 

  

  

  

  ורד אגוזין, קניינית
  רשות שדות התעופה, אגף לוגיסטיקה

  

  

  

  

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

 

  


		2016-09-13T09:00:14+0300
	Kimhi Rafi ID_038815452




