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10.10.2016 
  

  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

   6מספר הבהרה 

  הבהרהשאלות מענה ל .1

להשיב על  "),רשותה, מבקשת רשות שדות התעופה ("לטופס ההזמנה 21.3בהתאם להוראות סעיף 
  כדלקמן:, במכרז המשתתפיםמי מבאמצעות  נשאלושאלות הבהרה ש

כניסה למרכז המבקרים בחזית המערבית של את הלמקם מתבקש להבהיר, האם ניתן  :שאלה .1.1
 . שקיימות כבר כניסות לבנייןהיכן  בניין הטרמינל, בחלקה הצפוני,

  . הרשותלא. הכניסה תוותר במקום שהוגדר ע"י   :תשובה

"ג נתב לעניינימקומית -המחוזיתוועדה התייחסות הלמתבקש לקבל עדכון המתייחס  :שאלה .1.2
. בהקשר זה, מתבקש להבהיר, מהי חלוקת לטופס הזמנת ההצעות 2.1.1בהתאם להוראות סעיף 

 האחריות בין הספק שיזכה במכרז לבין הרשות בקשר עם הנפקת היתר בנייה למרכז המבקרים. 

, מבקשת הרשות לעדכן 3בהבהרה מס'  4.18המשך למענה הרשות לשאלת הבהרה מס' ב :תשובה .1.3
 "גנתב לענייניקומית מ-המחוזית, החליטה הוועדה 12.9.2016ביום את המשתתפים במכרז, כי 

  .1תוכנית בינוי לטרמינל  ,לאשר בתנאים

בימים אלה, הרשות פועלת להשלים את התנאים עוד מבקשת הרשות לעדכן את המשתתפים, כי 
הספק  , על ידי הרשות,תוכנית הבינוי. במקביל להשלמת התנאים ללתוכנית הבינוי הרלוונטיים

היתר שינויים תוך סיוע של הגורמים הרלוונטיים בקשה ל , על אחריותו,גישייערך ויהזוכה 
 ברשות. 

של המבנים לבצע מדידות מדויקות על מנת מתחם גישה ל לאפשר למציעיםבקש תמ :שאלה .1.4
 .והתשתיות הקיימים

  . 03-9750082 , בטלפוןברומדידות בתאום מראש עם לשכת הדלערוך ניתן כמבוקש.  :תשובה

אך בו זמנית, איש  50 עבורלתכנן את מסלול הביקור מציע יוכל  כימתבקש להבהיר, : שאלה .1.5
מסלול לאורך  , בהתאם לפרוגרמה,המבקריםקבוצות של פיצול האמור יכלול התכנון באופן שבו 

 החוויה השונות. בנקודות והביקור 

 ,בו זמנית ,איש 55מציע יוכל לתכנן מסלול ביקור במסגרתו חווים את מרכז המבקרים  :תשובה
(כמויות אלה,  כל אחת ,אנשים 27ואף למעלה מכך, ובלבד שהתכנון כאמור, יתייחס לקבוצות של 

. מובהר, כי קבוצות המבקרים יוכלו לחוות, בנפרד או )פרוגראמהמהווים גם עדכון לאמור ב
  בצוותא, נקודות חוויה שונות לאורך מסלול הביקור.  

  )"דות קבלניותעבו" -לנספח א'  1(סעיף נספח ביטוח עדכון 

 "2013" את המספר "ביטלהוסיף לאחר המילים " מתבקש -  3שורה  1סעיף  :שאלה .1.6

 .כמבוקש :תשובה

 בערכי כינון"" : יה את המיליםיקש למחוק בשורה השנמתב - 1לסעיף  – פרק א' :שאלה .1.7

 כמבוקש.  :תשובה

"באחסנה או ברשות קבלני  :בקש להחליף את המיליםמת - 9שורה  -  1לסעיף  'פרק א שאלה: .1.8
  ".ללא כיסוי פריצה/גניבה "רכוש באחסנה ומחוץ לאתר העבודה :במילים ,משנה ויצרנים"

  ". ללא כיסוי פריצה/גניבה" , למעט התוספת:כמבוקש :תשובה
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 ."למעט המכוסה בפרק א'" :בקש להוסיף בסוף המשפטמת -  7שורה  - 1לסעיף  פרק ב' :שאלה .1.9

 : כמבוקש. תשובה

כל אחת מההרחבות " , את המשפט:בקש להוסיף בתום הפסקהמת - 1לסעיף  פרק ב' :שאלה .1.10
 ".כלולה בגבול באחריות של פרק ב' ואינה בנוסף או מעבר לכך

 .כמבוקש :תשובה

להוסיף בסוף  , מתבקש"ביטוחי הספק יהיו כפופים להוראות הבאות" - כותרת ל 1סעיף  :שאלה .1.11
 . "ובתשלום פרמיה מתאימההסעיף "

 כמבוקש.  :תשובה

בקש מת – "ביטוחי הספק יהיו כפופים להוראות הבאות"לפרק שכותרתו  3סעיף  :שאלה .1.12
 "שהספק" :במילה ,"שהמבוטחים" :2להחליף את המילים בשורה 

  הבקשה נדחית. :תשובה

בקש להוסיף מת -  "ביטוחי הספק יהיו כפופים להוראות הבאות"לפרק שכותרתו  4סעיף  :שאלה .1.13
יום מראש  60"למעט אם תשלח לרשות ולספק הודעה בדואר רשום  , את המשפט:הפסקהבסוף 

  ."במקרה של אי תשלום הפרמיה ו/או מרמה לקבלת תשלומי ביטוח

 : כמבוקש. תשובה

 )אישור עריכת ביטוחי הספק - ב(נספח נספח ביטוח עדכון 

 ."בקשר עם": במילים", כמוגדר" :את המילה 4בקש להחליף בשורה מת -  כותרת :שאלה .1.14

 כמבוקש.  תשובה:

- שלא יפחת מ" :בקש להחליף את המיליםמת -) 4שורה (ביטוח חבות המוצר  -  1סעיף : שאלה .1.15
 ".₪ 2,000,000" :במילים ,"500,000$

  כמבוקש.  :תשובה

 ."לפחות" :בקש להוריד את המילהמת -  7שורה  1סעיף  :שאלה .1.16

  כמבוקש. :תשובה

למעט מפאת אי תשלום " , את המילים:בקש להוסיף בסוף המשפטמת -  9שורה  1סעיף    :שאלה .1.17
 ".הפרמיה או מחמאת מרמה לקבלת תגמולי ביטוח

 כמבוקש. :תשובה

 ".בגין" :במילה ,"וכן את" :בקש להחליף את המיליםמת – 10שורה  1סעיף : שאלה .1.18

 כמבוקש.  :תשובה

" את המספר ביט" :המילהבקש להוסיף בסוף המשפט אחרי מת - 12שורה  1סעיף : שאלה .1.19
"2013." 

 כמבוקש. :תשובה

$ או 500,000" :בקש להחליף את המיליםמת -  3ביטוח אחריות מקצועית שורה  – 2סעיף  :שאלה .1.20
 ".₪ 2,000,000" :במילים ,"שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה

 כמבוקש.  :תשובה

 ".ישראלי" :המילה" את דין כל" :בקש להוסיף לאחר המיליםמת -  4שורה  2סעיף  :שאלה .1.21

 כמבוקש.  :תשובה

" לא יפחת ממועד תחילת הפעילות" :בקש להחליף את המיליםמת -  6שורה  2סעיף : שאלה .1.22
 ".מיום שיוסכם לתחילת הביטוח" :במילים

 הבקשה נדחית. :תשובה

 . "כל" :בקש למחוק את המילהמת -  7שורה  2סעיף   :שאלה .1.23
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 כמבוקש. תשובה:

 :" ולמחוק את המילה6"בספרה " 12" :בקש להחליף את המספרמת - 9שורה   סעיף :שאלה .1.24
 ".לפחות"

 כמבוקש.  :תשובה

למעט מפאת אי תשלום " :בקש להוסיף בסוף המשפט את המיליםמת - 11שורה   סעיף :שאלה .1.25
 ".הפרמיה או מרמה לקבלת תגמולי ביטוח

 כמבוקש.  :תשובה

לא יפחת מסך של " :המיליםבקש להחליף את מת -  3צד שלישי שורה  3סעיף : שאלה .1.26
 ".₪ 8,000,000בסך " :במילים ,"2,000,000$

 כמבוקש.  :תשובה

 ".ישראלי" :את המילה ,"כל דין" :בקש להוסיף לאחר המיליםמת – 4שורה  3סעיף  :שאלה .1.27

 כמבוקש.  :תשובה

לרבות בקשר עם אספקת המוצרים " :בקש למחוק את המיליםמת -  5שורה  3סעיף   :שאלה .1.28
 ."ו/או

 כמבוקש.  :תשובה

 ."של הראל 2016" :" את המיליםביט" :בקש להוסיף לאחר המילהמת -  9שורה  3סעיף : שאלה .1.29

 כמבוקש.  :תשובה

 :במילה ,"לא יפחתו מ" :בקש להחליף את המיליםמת -  2חבות מעבידים שורה  4סעיף : שאלה .1.30
 . "בסך"

 כמבוקש.  :תשובה

של  2016" :" את המיליםביט" :נבקש להוסיף לאחר המילה ,שורה אחרונה 4סעיף  :שאלה .1.31
 ."הראל

 כמבוקש.  :תשובה

" במלוא ערכם המובא" :3בקש להחליף את המילים בשורה מת -  ביטוח רכוש 5סעיף : שאלה .1.32
 ."בערכי כינון למעט ביחס למלאי" :במילים

 כמבוקש.  :תשובה .1.33

 ."המבוטחים" :במילה ,"המקובלים" :בקש להחליף את המילהמת -  4שורה  5סעיף  :שאלה .1.34

 כמבוקש.  :תשובה

 ".וגניבה" :בקש להסיר את המילהמת -  5שורה  5סעיף : שאלה .1.35

 כמבוקש.  :תשובה

בקש מת -" ביטוחי הספק יהיו כפופים להוראות הבאות, תחת הכותרת: "2שורה  1סעיף  :שאלה .1.36
 ".שהספק" :במילה ,"שהמבוטחים" :להחליף את המילים

 כמבוקש.  :תשובה .1.37

קשת להבהיר, כי עבור נספחי הביטוח הפנו משתתפים במכרז שאלות הבהרה נוספות. הרשות מב
מענה לשאלות האמורות, יפורסם על ידי הרשות במסגרת הבהרה, לאחר שתתקבל בגינם החלטה אצל 

טוח הגורמים המוסמכים. כמו כן, לאחר גיבוש מענים כאמור, תפרסם הרשות נספח ביטוח ואישורי בי
   מעודכנים. 
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  בברכה, 

  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 
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