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  לכבוד
  דמי ההשתתפות משלמי

  מיילבאמצעות 

  א.ג.נ.,

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

  7מספר 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

לשמש לעוד מטרות שמעבר למרכז  , מיועד65 – האם האודיטוריום ל מתבקש להבהיר, :שאלה .1.1
  עבורו. המבקרים והאם ניתן להציע חלופות 

כנסים  :כגון ,מתעתדת לעשות שימוש באודיטוריום לצרכים נוספיםחיובי. הרשות  :תשובה
ככל שאלה  ,ניתן להציע חלופותכמו כן, מרכז המבקרים.  עבורמסלול הקבוע כ, ולא רק יו"בוכ

  .יאפשרו שימושים נוספים באודיטוריום

  ")עבודות קבלניות" -לנספח א'  1(סעיף נספח ביטוח עדכון  -שאלות הבהרה  .1.2

כל זאת בסכומי " :בקש להחליף את המיליםמת - 10שורה  1לסעיף  – פרק א: שאלה .1.2.1
משווי הפרויקט  20%עד " :במילים ,"ביטוח נאותים המתאימים לסיכונים הכרוכים

פינוי הריסות, שכר אדריכלים, שכר  -  את בנוגע להרחבות, וז"₪ 1,500,000- ולא יותר מ
 בשבתות, עבודה בחגים, עבודה בלילה ומשלוח אווירי".מומחים, שכר עבודה 

 כמבוקש.  :תשובה

 :בקש להוסיףמת ,"רכוש במעבר" :לאחר המילים 7שורה  - 1לסעיף  פרק א': שאלה .1.2.2
 ".₪ 500,000מקסימום להעברה ₪  1,500,000- משווי הפרויקט ולא יותר מ 20%עד "

 .כמבוקש :תשובה

"עד  :את המילים"ישיר"  :להוסיף לאחר המילהבקש מת - 11שורה  - פרק א' :שאלה .1.2.3
  (נזק עקיף יהיה במלוא שווי העבודות).₪"  1,000,000גבול אחריות של 

 .כמבוקש :תשובה

" את רעידות" :בקש להוסיף לאחר המילהמת -  9שורה  - 1לסעיף  פרק ב' :שאלה .1.2.4
 ".₪ 1,000,000ד לגבול אחריות של ע" :המילים

 .כמבוקש :תשובה

 )אישור עריכת ביטוחי הספק -  ב(נספח נספח ביטוח עדכון  -שאלות הבהרה  .1.3

 . "הקמה" :בקש למחוק את המילהמתבשורת הנדון  :שאלה .1.3.1

 כמבוקש.  :תשובה

רכוש ה מהור יהבהחילופין, לבקש למחוק סעיף זה או לתמ - ביטוח רכוש 5סעיף : שאלה .1.3.2
  שהספק יבטח.

   הסעיף ימחק.  .כמבוקש :תשובה .1.3.3

אשר יחליפו  מעודכנים, נספח ביטוח ואישור עריכת ביטוחיםלהבהרה זו,  יםכנספח ,אתבז מצורפים
 ., במועד פרסומומסמכי המכרזהביטוח שפורסמו כחלק מהנספח ואישור את 
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  בברכה, 

  ורד אגוזין, קניינית
  רשות שדות התעופה, אגף לוגיסטיקה

  

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