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    2016 יוני 22      
  

        
  המשתתפות החברות לכבוד
  החברה ל"מנכ  :לידי

  דואר אלקטרוניבאמצעות               
  

לתכנון, אפיון, אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת  2015/197/0040/00פומבי מס' מכרז  :הנדון
  לניהול שליטה ובקרה על מערך חניוני רשות שדות התעופהוציוד 

  

  2הבהרה מס' 
  
  

 , להלן התייחסות רשות")טופס ההזמנהת ההצעות במכרז (להלן: "לטופס הזמנ 21.4בהתאם להוראות סעיף  .1
  בקשר עם המכרז שבנדון: ואשר נשאל ותלשאל ")הרשותשדות התעופה (להלן: "

  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  ותהצעזמנת הטופס ה

  הבקשה נדחית. 

ו"ח/עו"ד נדרשים לאשר אך ורק עניינים שמצויים ר
נדרש לאמת את  רו"ח –בתחום מומחיותם וסמכותם 

 ועו"ד נדרש לאשר המחזורים הכספיים של המציע
וכי  המציעשהמצהיר הוא אכן בעל הסמכות לחתום בשם 

לכן ממילא,  .אמת שהצהרתו הנההזהיר את המצהיר 
עורך הדין איננו מאשר עובדות אלא, כאמור, אך את 
סמכות המצהיר להצהיר בשם המציע וכן כי הזהיר את 

   המצהיר לומר את האמת.

קש כי יבוטל הצורך בקבלת תצהיר/אישור ובמ
מרו"ח/עו"ד, ובמקומם תינתן הצהרה של 
המציע על עמידתו בדרישות הסעיף, מלווה 

  עו"ד.באימות חתימה ע"י 

 .1  כללי

בכתב  PV4 -ו  PV1טבלאות ,11.2.3.2כנקוב בסעיף 
סך ההצעה  -הכמויות (עלויות ההקמה והאופציות) 

  .הכספית בטבלאות אלו, יחשוב כסכום בערך מהוון

 -ו  PV1מהי נוסחת ההיוון לחישוב טבלאות
PV4?  

11.2.3  2. 

פס מבוקש כי הרשות תוסיף למסמכי המכרז טו  הבקשה נדחית.
אשר יהווה ם יצרן התכנה וחתיהתחייבות עליו 

אסמכתא הנדרשת להסמכת המציע על ידי ה
יצרן התכנה, ולכך כי הציוד המסופק על ידיו 

  .עומד בדרישות המכרז ובתנאים המקדמיים

6  3. 

 מסמכי המכרז – 1מעטפה מס' , 5.1.1כנקוב בסעיף 
  תכלול בין שאר המסמכים גם את הערבות לקיום המכרז.

 .4  7.8  לאיזו מעטפה יש לצרף את ערבות המכרז?

 מסמכי המכרז – 1מעטפה מס' , 5.1.1כנקוב בסעיף 
כל מסמך, הבהרה ו/או תכלול בין שאר המסמכים גם 

  .פרוטוקול אותם תוציא הרשות במסגרת המכרז

לאיזו מעטפה יש לצרף את מסמכי ההבהרות 
  והפרוטוקול?

7.10  5. 

המועד האחרון לשאלות  מבוקש להאריך את  הבקשה נדחית.
  הבהרה עד לסוף חודש יוני.

21.1  6. 
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  כתב כמויות -נספח א' לטופס ההצעה 

  הבקשה נדחית.

בטבלה  29,31שורות הירה כי הערות רש"ת להרשות מב
לכתב הכמויות יתוקנו כך  4בטבלה  96שורה לו 1מס' 

שהמחיר אשר ינקוב המציע לאמצעים לזיהוי מקום חניה 
הינו  )Outdoor( 3טרמינל  - ו )Indoor( 3טרמינל  –פנוי 

לרבות תשתיות,  תאי חניה 250 קומה המונהבעבור 
  חיישנים ושילוטים אלקטרוניים לפי גושים.

האם ניתן לקבל את כתב הכמויות למילוי כקובץ 
EXCEL?  

 .7  כללי

ניתן להגיש את הצעת המחיר בכל שורה בטבלאות 
 יהיו המחיריםשובלבד , שוניםמטבע  יהשונות בסוג

  .דולר ארה"ב בלבדאו  יורונקובים 

 לנקוב בכל שורההרשות מבהירה כי על המציעים 
בטבלאות השונות במסגרת כתב הכמויות את המחיר וכן 

  ).דולר ארה"ב בלבדאו  יורו(את סוג המטבע 

האם ניתן להגיש במסגרת הטבלאות השונות 
  מחירים בשני סוגי מטבע?

 .8  כללי

  מפ"ל איכות מפורט -  לטופס הזמנת ההצעותנספח ו' 

האם ניתן לקבל את מפ"ל האיכות כקובץ   הבקשה נדחית.
EXCEL?  

 .9  כללי

  הליך הוכחת יכולת ומפרט תרחישים ואירועי בדיקה -  ' לטופס הזמנת ההצעותזנספח 

 .A1? 7.4  10שרת  במקום A4דגם האם ניתן לספק שרת   הבקשה מאושרת.

  הבקשה נדחית. 

המציע לספק את כלל האמצעים המצוינים לטובת על 
, כאשר הרשות תעשה כל מאמץ להשיג POC - ליך הה

  .כגיבוי בלבדאמצעים אלו 

הרשות מבהירה כי מעבר לאמצעים המצוינים בסעיפים 
על המציע לספק לטובת הניסוי אמצעים נוספים  7.7 -ו 7.5

  כדלהלן:

 רך יודגש לצו – שילוט אלקטרוני מסוג חניון/קומה
  התקנה במסגרת ההליך ולא רק להדגמה.

  כרטיסי חיוב בערכים שונים 
)50 ₪ ,100 ₪ ,150 ₪ ,200 (₪.  

  כרטיסי זיכוי מסוגQR  בערכים שונים 
)10 ₪ ,20 ₪ ,30 (₪.  

ניסיוננו, אין אפשרות להשיג את האמצעים מ
שטרות ומטבעות שיצאו ( המוזכרים בסעיף

מכל  ילוחיות רישווכרטיסי אשראי  ,מהמחזור
ת ויסופקו ע"י הרשמבוקש כי אמצעים אלו  ).סוג
  .ינת בסעיףבדיקה המצוצורך הל

7.7  11. 

בין ינטגרציה לא נדרשת א POC -בשלב ההרשות מבהירה 
משלימות המערכות המרכזית לבין ה מערכת הניהול

  .(מערכת זיהוי מקום חניה פנוי, שילוט אלקטרוני)

הנושאים  הרשות מבהירה כי במסגרת הניסוי ייבדקו
  הבאים בהתייחס למערכות המשלימות:

  הצגת תפוסת תאי החניה בהם תודגם המערכת, ע"ג .1

דיוק, אימות נתונים " גין פרמטרד בוקינה
ואינטגרציה תקינה בין מערכת הניהול לבין 

יות (מערכת זיהוי מקום מערכות משלימות פנימ
  .10%" נקבע על , שילוט אלקטרוני)חניה פנוי

מהי סוג האינטגרציה הנדרשת מבוקשת הבהרה 
 ולשילוט למערכות זיהוי מקום חניה פנוי

  האלקטרוני והאם נדרש להציגה בניסוי השטח?

13.2  12. 
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

שילוט ההכוונה והתפוסה של מערכת זיהוי מקום 
 פנוי.

  הצגת תפוסת תאי החניה ע"ג השילוט האלקטרוני. .2

     

במסגרת הניסוי ייספרו תנועות כניסה לחניון ויציאה 
ללא קשר לסוג  , על בסיס לולאות המערכת,מהחניון

  האוכלוסייה.

"רמת דיוק ואמינות בספירת כניסות ויציאות 
  .של רכבים על בסיס לולאות המערכת ...."

מערכות הבקרה עושות שימוש בכלל אמצעי 
המערכת לצורך ספירה וסיווג אוכלוסיות ובכלל 
זה בהנפקת כרטיסי מזדמנים, זיהוי מנויים, 

ת מבקרים וכדומה, הספירה מייצגת את בקר
כלל סוגי התנועות הנ"ל, האם אלו הנתונים 

  שיבדקו וינוקדו בסעיף זה?

13.2  13. 

  חוזה

חדר הבקרה החלופי בנתב"ג ימוקם בסמיכות לחדר 
  הבקרה הקיים.

היכן ימוקם חדר הבקרה החלופי בנתב"ג? האם 
  יהא בסמיכות לחדר הבקרה הקיים?

4.5.2  14. 

הרשות מבקשת להבהיר, כי לאף אחד מבין הספק הקיים, 
כלפי האחר. הרשות  חוזיתהמפעיל והספק הזוכה סמכות 

 7.4.6בהתאם להוראות סעיף , כי עוד מבקשת להבהיר
הספק הזוכה יהיה אחראי לנזקים שנגרמו על ידי לחוזה, 
הזוכה בשל העדר שיתוף פעולה של הספק הזוכה הספק 

לא יהיה אחראי לנזקים הזוכה ק הספ .עם הספק הקיים
  שנגרמו בשל אי שיתוף פעולה מטעם הספק הקיים.

לרבות "לחוזה, ימחק המשפט הבא:  7.4.5מסעיף 
כשהוא נובע מהעדר שיתוף פעולה מצד הספק 
הקיים ו/או מפעיל החניונים ו/או כתוצאה מקבלת 
מידע ו/או אמצעים שגויים ו/או מוטעים ו/או חסרים 

  ". טעמםו/או חלקיים מ

לרבות בשל העדר לחוזה, לאחר המילים: " 7.4.6בסעיף 
של הספק עם הספק ", יבוא המילים: "שיתוף פעולה

הקיים. הספק לא יהיה אחראי לנזקים שנגרמו בשל אי 
  ."שיתוף פעולה מטעם הספק הקיים

 תואחראיתישא בת ורשהלהבהיר כי  מבוקש
כמו כן כל הליך וממשק שבין הספקים. ל

ככל שהספק הקיים או מתבקש להבהיר, כי 
הספק  –המפעיל יגרום לעיכובים או נזקים 

בכפוף לכך שפעל מול  ,יישא באחריות לאהזוכה 
  הספק הקיים כנדרש.

7.4.1-7.4.4  15. 

בכל מקרה לא יעלה הפיצוי המוסכם  כיקש ובמ  הבקשה נדחית.
מתמורת אבן הדרך  10%-על סך השווה ל

  שבעיכוב.

8.13  16. 

התמורה בגין ההקמה משולמת בהתאם להשלמתם של 
אבני דרך קבועות מראש ולא בהתאם לרכישה פרטנית של 
רכיבי אספקה (לרבות רישיונות וכיו"ב). לפיכך, לא ניתן 
לסנף את חלקי התמורה לרכישתם של רכיבי אספקה 
כאלה או אחרים (לרבות רישיונות וכיו"ב). מן הטעם 

הצעתו את ההוראה לפיה כל האמור, על הספק לשקלל ב
רכיבי האספקה יעברו לבעלות הרשות או יינתן בהם 

  רישיון השימוש, מיד עם אספקתם.

יהיו שיון שימוש יהעברת בעלות או ר קש כיובמ
כפופים להשלמת התמורה לספק במלואה 

  ובמועדה.

10  17. 

מהיקף  5%סך כל הפיצוי לא יעלה על  כיקש ובמ  הבקשה נדחית.
  שירותי התחזוקה. התמורה בגין

17.9  18. 
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

: (א) לספק מבוקש להוסיף לסעיף כדלקמן  הבקשה נדחית.
הזכות לקבלת תוספת התייקרויות והצמדות 

יום (ב) בגין השהיה  180בגין השהיה העולה על 
לסיים  הזכותלספק תעמוד יום  360העולה על 

את ההתקשרות (ג) בכל מקרה של השהיה לפי 
סעיף זה, מניין תקופת אחריות הספק למוצרים 
שנרכשו על ידי הספק או סופקו למזמין (גם אם 

חודשים מרכישה או  18טרם הותקנו) תחל 
חודשים מהתקנתו,  12אספקת הציוד או 
  המוקדם מבין השניים.

19  19. 

להפנות את תשומת לא יחול שינוי בסעיף. הרשות מבקשת 
  לחוזה. 28.1.2לב המציעים לסעיף 

  

הספק  ,מעבר לתמורהמבוקש להוסיף לסעיף כי, 
יהיה זכאי להוצאות ישירות ותקורות לרבות 
התחייבויות כלפי צדדים שלישים. ככל שהספק 
רכש ציוד שאינו ניתן להחזרה או שניתן להחזרה 

המזמין ישלם  –תחת קנס/החזר חלקי בלבד 
  הספק בגין כך כנגד אסמכתאות. וישפה את

20.8 ,20.9  20. 

  המפרט הטכני -נספח א' 

הבהרה זה סטטיסטיקות המתייחסות ל ב'מצ"ב כנספח 
  לרכבים שביצעו תהליך תשלום בלבד.

מבוקש לקבל סטטיסטיקת פילוח של 
הטרנזקציות (כניסות/יציאות) של החניונים 

  השונים.

 .21  כללי

שימוקם מקומית לכל אתר יוקם בסיס נתונים נפרד 
  באתר עצמו.

 .22  כללי  האם לנתב"ג ולשד"ת רמון בסיס נתונים אחד?

בשלב זה קיימת חפיפה של אוכלוסיית "מוגבלי נגישות" 
 ו"רשימות שחורות" בלבד.

(מדובר  אין קשר בין המערכות בזמן הפעולהיודגש כי 
כאשר כל אתר מתפקד במערכות כספיות נפרדות) 

חדר הבקרה השולט על ציודי עצמאית ללא קשר למיקום 
  .הקצה של האתר

האם ישנה חפיפה מבחינת אוכלוסיות מנויים 
בין שני האתרים (נתב"ג ורמון)? האם יש קשר 

  כלשהוא בין המערכות בזמן פעולה?

 .23  כללי

  אין כל קשר למושג "אשכול חניונים".

המנוי יהיה רשאי לחנות רק באותם מגרשי חניה שיוגדר 
  כמורשה עבורם. 

האם מנוי יכול לעבור בין החניונים באשכולות 
  החניונים?

 .24  כללי 

לפי פרמטר זמן המקודד יאפשר יציאה ללא תשלום כלל, 
  .אחריםללא סוגי הנחות שייקבע, 

המקודדים ימוקמו במשרדים המורשים בלבד, ע"פ 
  החלטת הרשות.

מהם סוגי ההנחות בכל מקודד והיכן ימוקם 
  המקודד?

 .25  כללי

במפרט  264תת סעיף  2.2.15המציעים לסעיף תשומת לב 
  הטכני.

האם נדרש אישורי תדר, הפרעות 
אלקטרומגנטיות ועוד לצורך התקשורת 

  ?מערכת זיהוי מקום פנויהאלחוטית ל

 .26  כללי

 137תת סעיף  2.2.4שלילי, תשומת לב המציעים לסעיף 
  בכתב הכמויות וכדומה. A4במפרט הטכני, עץ מוצר 

 .27  כללי  ת?ורשהיסופקו ע"י   UPS -האם כל מערכות ה
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 8ספרות ובעתיד יתכן כי תהיינה לוחיות בעלות  3-7
  ספרות שעל הספק יהיה לזהותן.

כמה ספרות יש בלוחית הרישוי של רכבי 
  ההצלה?

תת  2.2.2
  9סעיף 

28. 

נתוני לולאות בסיס על יתבסס מונה התפוסה 
  /קומה.לכל חניון /יציאהבכניסה

האם מונה התפוסה לצורך סגירת חניונים 
פנימיים בעקבות תפוסה מקסימלית יתבסס על 

או  זיהוי מקום חנייה פנוינתוני ספירת מערכת 
  על נתוני לולאות בכניסה לכל תת חניון?

תת  2.2.2
  10סעיף 

29. 

הרשות מבהירה כי יצירת טבלאות חדשות תבוצע ע"י 
בטבלאות השונות הספק הזוכה, כאשר עדכון הנתונים 

יתאפשר לביצוע ע"י המשתמש המוביל, וכל זאת לטובת 
  יכולות עתידיות.

היכולת לעדכן אותן מבוקשת הבהרה למשפט "
". לשם מה יש לעדכן ולהוסיף טבלאות חדשות

טבלאות חדשות? מי יבצע את העדכון בפועל 
  ותוך כמה זמן?

תת  2.2.2
  15סעיף 

30. 

הפרדה בין סוגי התשלום יתבצע בחיוב אחד, כאשר ה
התשלומים תיעשה ברמה חשבונאית הן ע"ג הקבלה והן 

  ברמת הדו"חות היומיים. 

האם משלמים על כרטיס חלופי אשר מכיל את 
העלויות המצטברות (גרר, דמי חנייה) או 

  כרטיסים שונים? 2 -שמשלמים ב

  מבוקש לקבל תרחיש פעולה.

תת  2.2.2
  24סעיף 

31. 

תיבחן ע"י הרשות התאורה הנדרשת  אספקתכי  מובהר
  ותבוצע, בהתאם לשיקול דעת הרשות, במידת הצורך.

לוחיות צה"ל שחורות אינן רפלקטיביות ולכן 
מאלי לטובת זיהוי יעיל של יקיים סף תאורה מינ

הרשות תספק לוחיות מסוג זה בלילה, האם 
לוקס באזור קדמת  500 - רמת תאורה של כ

  הרכב?

תת  2.2.3
  74סעיף 

32. 

מפורטת דרישה לזיווד אנטי ונדלי של  בסעיף  חיובי.
, האם כוונתכם בהגדרה אנטי LPR - מצלמת ה

  ?IK-10ונדל לזיווד בתקן 

תת  2.2.3
  82סעיף 

33. 

נדרש לאפשר מתן עודף בחצאי שקלים, על מנת שלא לעגל 
(במקרים כגון תשלום במט"ח,  ₪את העודף מעבר לחצי 

  .תשלום עבור רבעי שעות וכו')

בנוסף לשלושה תאי עודף, נדרשה תוספת תא 
 100נוסף ונפרד לחצאי שקלים בקיבולת של 

  .הדרישה תהבהרמבוקשת מטבעות, 

תת  2.2.4
  105סעיף 

34. 

הסעיף מתייחס למצב בו מנגנון הנעילה האלקטרוני אינו 
תקין. על המציע להציע מנגנון חלופי במקרה זה, ופתרון 

  זה ינוקד.

אלקטרוני או מפתח רגיל האם מדובר במפתח 
  או שמחשב הקופה ידרוש סיסמת אימות?

תת  2.2.4
  135סעיף 

35. 

הרשות מבהירה כי הסעיף יתוקן וכי מדובר במדפסת 
  .בלבדלהנפקת כרטיסי קרטון 

להדפסה של כרטיסי כניסה מפלסטיק  הדרישה
  מבוקשת הבהרה., אינה ברורה למזדמנים

תת  2.2.5
  147סעיף 

36. 

הרשות מבהירה כי לא נדרשת אינטגרציה להצגת  וידאו 
  ע"ג מסך המערכת. 

תשומת לב המציעים לפירוט הנדרש לממשק בין מערכת 
תת  3.16האינטרקום למערכת הטמ"ס הרשותית בסעיף 

  במפרט הטכני. 7סעיף 

האם הנקוב בסעיף דורש אינטגרציה למערכת 
החנייה, כלומר, הצגת הווידאו על מסך מערכת 

  חנייה?ה

תת  2.2.5
  152סעיף 

37. 

הרשות מבהירה כי עבור מנפיקים, בולעים ומכונות 
ומעלה וכי עבור שאר מרכיבי  IP63תקן תשלום, נדרש 

  ומעלה. IP65תקן , נדרש OUTDOORהציוד מסוג 

הנקוב בסעיפים  OUTDOORתקן הזיווד לציוד 
  לפחות.  IP65הינו 

חניה (מנפיקים, בולעים, עמדות תשלום) הציוד 
כולל פתחים לקליטת כרטיסים, קבלת אשראי, 
הנפקת כרטיסים, שילוב אינטרקום וכד' ומכאן 
התקינה  המקסימאלית אינה יכולה להיות 

IP65 , הבהרתכם.מבוקשת  

תת  2.2.5
  152סעיף 

תת  3.8.4
  5סעיף 

38. 
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בהתייחס למנפיקים, בולעים ומכונות תשלום, 
  האינטרקום נדרש להפעלה על ידי לחצנים.

  בהתייחס לחדר הבקרה, נדרש להפעלה על גבי המסך.

האם האינטרקום נדרש להפעלה על ידי לחצנים 
  או על גבי המסך? 

תת  2.2.7
  183סעיף 

39. 

מדבקת ברקוד אשר תודבק ידנית ע"י הנהג ע"ג שמשת 
הרכב, ותכלול את מספר הרכב והחניונים המורשים 

  נוי.לאותו מ

מבנה מדויק של השדות הנדרשים, יאופיין במסגרת 
  האפיון המפורט מול הספק הזוכה.

מהי המדבקה שעל המסופון לקרוא? מי מדביק 
את המדבקה ואילו נתונים צריך להפיק 

  מהמדבקה?

תת  2.2.12
  222סעיף 

40. 

 243-255תתי סעיפים  2.2.14תשומת לב המציעים לסעיף 
  במפרט הטכני.

מסגרת הערכים המשתנים כמות כי ב הרשות מבהירה
  בכל שורה. 4ספרות/אותיות הינה 

התוכן המתוכנן להצגה על גבי  מבוקש פירוט
שלטים וכן כמות שורות, כמות ספרות ו/או 

  .אותיות (תוים) בכל שורה

תת  2.2.14
  236סעיף 

41. 

הבהרה זה תכניות הקומות השונות ל ג'מצ"ב כנספח 
  בחניונים.

מבוקש לקבל את תכניות הקומות של החניונים 
לזיהוי מקום חניה פנוי לצורך התקנת אמצעים 

  ).Indoor( 1וטרמינל  )Indoor( 3טרמינל  –

2.2.15  42. 

  שרטוטים: 2עבור סעיפים אלו נדרשים 

כן תיאור ושרטוט לוגי מפורט של המערכת המוצעת  .1
כללי של התהליכים וזרימה בין מרכיבי המערכת, 
כולל מרכיבים כמו ממשקי המערכת למערכות 

 ות.רשה

שרטוט לוגי של תתי המערכות הפונקציונאליות  .2
  (מודולים לוגיים) ואת הקשרים ביניהן.

וחידוד כיצד ייבדלו מידע מפורט קש לקבל ומב
, 3.4.1, 3.4השרטוטים השונים בין סעיפים 

3.4.2.  

3.4  43. 

 ACTIVE -הרשות מבהירה כי לא תתאפשר התחברות ל
DIRECTORY .המציע יפרט כיצד תתנהל  של הרשות

  ההזדהות במערכת המוצעת על ידו.

האם ניהול משתמשי המערכת באמצעות 
ACTIVE DIRECTORY  נעשה מולAD  של

  מערכת החנייה או של הרשות?

3.7.4  44. 

  נספח אחריות וביטוח –נספח ט' 

לא יחול שינוי בהוראות הסעיף. תשומת לב   .א
  המשתתפים לכך שאחריות הספק הנה על פי דין. 

  ג לנספח ט', יעודכנו באופן הבא:  - סעיפים א, ב, ו  .ב

שיגרם שא באחריות על פי דין לנזק יהספק י א."
 של כל אדם וכל תאגידו/או לממונו לגופו ו/או לרכושו 

תוך כדי ו/או עקב  (לרבות הרשות וכל מי מטעמה),
ביצוע העבודות (לרבות מתן שירותי התחזוקה) ו/או 
בשל הפרת התחייבויותיו על פי החוזה ו/או על פי דין 

בין אם ו/או בשל מעשה ו/או מחדל של הספק, וזאת 
נזק כאמור ייגרם על ידי הספק, על ידי קבלני משנה 
ו/או על ידי כל אדם ו/או תאגיד הפועל מטעמו או 

  בשמו.

כל אדם  הספק מתחייב בזאת לפצות על חשבונו ב.
בגין כל (לרבות הרשות וכל מי מטעמה)  ו/או תאגיד

 להם שנגרמו , תשלום ו/או הוצאהפיצויאובדן,  , נזק
    בשל אירוע שבאחריותו כמפורט בסעיף (א) לעיל,

מבוקש להגביל את אחריותו של הספק   .א
לנזקים ישירים בלבד ועד לגובה התמורה 

  חוזה.  בגין ה

מבוקש כי הספק ישפה את הרשות בגין נזק   .ב
שהספק גרם לצד ג' בכפוף לכך שהרשות 
הודיעה לספק ואפשרה לו להתגונן וכי נקבע 
 ע"י ערכאה שיפוטית כי הספק אחראי לנזק.

 .45  כללי



  
  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750661:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  

7

  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  והוא פוטר את הרשות מכל אחריות לנזק כאמור.

ג. הספק יהיה חייב לשפות את הרשות, בגין נזק 
או שהם  הוצאה, שיגרמו לרשות כאמורהפסד או 

באחריות  ההמצויאירוע עקב  נדרשה הרשות לשאת,
לעיל, וזאת על פי פסק דין  (א)בסעיף כמפורט הספק 

שניתן על ידי מותב משפטי  שלא עוכב ביצועו
מוסמך. הרשות תודיע לספק תוך זמן סביר על הליך 
משפטי בגינו נדרש שיפוי כאמור ותאפשר לו 
להתגונן באופן סביר. כמו כן, לא ייחתם על ידי 

 אישורהרשות כל הסכם פשרה עם התובע, ללא 
  הספק בכתב ומראש. 

 שיפוי ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו, בין היתר,
  ."הוצאות משפטיות שיהיו לרשות

     

תשומת לב המשתתפים למענה לשאלת ההברה שבסעיף 
 לעיל.  45

  

: "האמור מבוקש להוסיף בסוף הסעיף כדלקמן
בהסכם זה, חובת הספק ואחריותו בכל מקום בו 
נושא הספק באחריות ו/או בפיצוי ו/או בשיפוי 
על פי הסכם זה, כפופה לתנאים המצטברים 

) התקבל פס"ד שביצועו לא עוכב 1(דלהלן: 
) הרשות הודיעה לספק על כל 2המורה כן (

תביעה או דרישה כאמור מיד עם היוודע לה על 
כך ואפשרה לספק לנהל את ההגנה ולא 
התפשרה בשמו ובמקומו ללא אישורו של הספק 

) בשום מקרה הספק לא יישא 3מראש ובכתב (
ליים בנזקים עקיפים ו/או תוצאתיים לרבות כלכ

וכן בגין מעשה ו/או מחדל של הרשות ו/או מי 
)  על אף האמור בסעיף זה, ועל אף כל 4מטעמה (

הוראה אחרות בהסכם זה, מוסכם בזאת 
מפורשות כי אחריותו של הספק והשיעור המרבי 
של הפיצויים ו/או השיפוי ו/או ההוצאות ו/או 
דמי הנזק בהם יישא הספק על פי הסכם זה או 

א יעלו בכל מקרה על סכום התמורה על פי דין ל
החוזית המשתלמת לו לאירוע ולתקופה והרשות 
פוטרת את הספק ומוותרת בזאת על כל תשלום 
העולה על סכום הפיצוי המרבי המצוין לעיל. 
הוראות סעיף זה יחולו אף לאחר סיום ההסכם 

  ו/או ביטולו".

אחריות, 
  סעיף ג'

46. 

: "וככל הסעיף כדלקמןיף בסוף וסמבוקש לה  הבקשה נדחית.
  שלא תהא בכך פגיעה בזכויותיו של הספק".

ביטוח, 
  )1סעיף ב(

47. 

המילים: "כל עוד קיימת אחריותו של מבוקש כי   הבקשה נדחית.
סכם זה או על פי דין" יוחלפו ההספק ע"פ 

 3- במילים: "למשך תקופה נוספת שלא תפחת מ
  שנים לאחריו"

ביטוח, 
  )2סעיף ב(

48. 

"ובביטוחי חבויות  מבוקשת מחיקת המשפט  הבקשה נדחית.
הפוליסה תורחב לכלול את הרשות עובדיה ו/או 
מנהליה כמבוטח נוסף בגין אחריותם למעשה 

  ".ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו

ביטוח, 
  )5סעיף ב(

49. 

$" 5000-המילים: "לא תפחת ממבוקש כי   הבקשה נדחית.
  $"100,000יוחלפו במילים: "לא תעלה על 

ביטוח, 
  )3סעיף ג(

50. 
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שנתית ההשתתפות את שיעור הקש לשנות ובמ  הבקשה נדחית.
  פרומיל. 4 -ל

ביטוח, 
  )4סעיף ג(

51. 

ביטוח,   ₪. 500,000 - יופחת לגבול אחריות  מבוקש כי  הבקשה נדחית.
  סעיף ד

52. 

ביטוח,   מבוקשת מחיקת הסעיף.  הבקשה נדחית.
  סעיף ה

53. 

ביטוח,   מבוקשת מחיקת הסעיף  הבקשה נדחית.
  סעיף ה

54. 

  אישור עריכת ביטוחי הספק –' נספח ט

להוסיף לפני המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ  הבקשה מאושרת.
"הסכם מיום" את המילים: "אישור קיום 

  ביטוחים בקשר עם".

 .55 פסקת הנדון

להוסיף כי ניתן יהיה קש ובמ - 1שורה   .א  הבקשות מאושרות.
לאחר המילים: "המפורטים להלן" את 

 המילים: "בין היתר".

להחליף את כי ניתן יהיה קש ובמ - 2שורה   .ב
המילים: "כמוגדר בחוזה" במילים: "בקשר 

  עם חוזה".

פסקה 
מתחת 
לפסקת 
  הנדון

56. 

כי ניתן יהיה למחוק את קש ובמ - ס"ק ב  .א  הבקשות מאושרות.
 המילים: "שלא יפחת מסך".

בסוף  להוסיףכי ניתן יהיה  קשובמ – ס"ק ג  .ב
את המילים: "אך לא לפני הסעיף 

22.8.2001." 

את  כי ניתן יהיה למחוקקש ובמ - ס"ק ד  .ג
 לפחות".המילה: "

כי ניתן יהיה להוסיף בסוף קש ובמ -ד ס"ק   .ד
 ".ביוזמת המבטחאת המילים: "הסעיף 

את  למחוקמבוקש כי ניתן יהיה  - וס"ק   .ה
  .המילים: "לא יפחתו מתנאי"

מבוקש כי ניתן יהיה להוסיף לאחר  - וס"ק   .ו
  .2013המילה "ביט" את השנה 

 - 1סעיף 
ביטוח חבות 
  המוצר

57. 

 הבקשה מאושרת.  .א

 הבקשה נדחית.  .ב

הבקשה מאושרת בכפוף להעברת הצהרת הספק כי   .ג
אינו מעסיק קבלנים ו/או קבלני משנה במסגרת מתן 

 השירותים.

 .מאושרתהבקשה   .ד

  

למחוק את כי ניתן יהיה קש ובמ - ס"ק ב  .א
 המילים: "לא יפחתו מסך".

 כי ניתן יהיה להוסיף לאחרקש ובמ -ס"ק ג   .ב
בשל " את המשפט:" על פי כל דין: "יםהמיל

תביעה שהוגשה לראשונה במשך תקופת 
 ".הביטוח

כי ניתן יהיה להוסיף לפני קש ובמ - ס"ק ג  .ג
  .את המילה "ועובדיו" "הפועלים: "ההמיל

 -  2סעיף 
ביטוח 
 אחריות
  מקצועית

58. 
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  הבקשה מאושרת.  .ה

  .נדחיתהבקשה   .ו

  .נדחיתהבקשה   .ז

  הבקשה מאושרת.  .ח

  הבקשה מאושרת.  .ט

  הבקשה מאושרת.  .י

  

מבוקש כי ניתן יהיה להוסיף בסוף  – דס"ק   .ד
הסעיף את המילים: "אך לא לפני 

22.8.2001." 

מבוקש כי ניתן יהיה למחוק את  -ס"ק ה   .ה
 המילה: "כל".

מבוקש כי ניתן יהיה להוסיף לאחר  -ס"ק ה   .ו
המילים: "אבדן מסמכים" את המשפט: 

 $".100,000"עד גבול אחריות של 

מבוקש כי ניתן יהיה להוסיף לאחר  -ס"ק ה   .ז
" את המשפט: "עד הוצאת דיבההמילים: "

 $".250,000גבול אחריות של 

מבוקש כי ניתן יהיה להחליף את  -ס"ק ה   .ח
" במילים: תאונתי ופתאומיהמילים: "

 ".ויתאונתי, פתאומי ובלתי צפ"

מבוקש כי ניתן יהיה למחוק את  -ס"ק ו   .ט
 המילה: "לפחות".

להוסיף בסוף מבוקש כי ניתן יהיה  -ס"ק ו   .י
  ".ביוזמת המבטחאת המילים: "הסעיף 

   

כי ניתן יהיה למחוק את קש ובמ - ס"ק ב  .א  הבקשות מאושרות.
 המילים: "שלא יפחתו מסך".

כי ניתן יהיה למחוק את קש ובמ - ס"ק ג  .ב
 .כל": "ההמיל

את להחליף מבוקש כי ניתן יהיה  – דס"ק   .ג
 .במילה "לשפות" "לכלול: "ההמיל

מבוקש כי ניתן יהיה למחוק את  - הס"ק   .ד
  המילים: "לא יפחתו מ".

מבוקש כי ניתן יהיה להוסיף לאחר  -ס"ק ו   .ה
  .2013המילה "ביט" את השנה 

 -  3סעיף 
פוליסה 
לביטוח 
אחריות 

חוקית כלפי 
הציבור (צד 

  שלישי)

59. 

 הבקשה מאושרת.  .א

  .נדחיתהבקשה   .ב

  הבקשה מאושרת.  .ג

  הבקשה מאושרת.  .ד

  

כי ניתן יהיה למחוק את קש ובמ - ס"ק ב  .א
 המילים: "שלא יפחתו מסך".

את להחליף מבוקש כי ניתן יהיה  – דס"ק   .ב
במילים "מי מעובדי  "הנפגע: "ההמיל

 .הספק"

מבוקש כי ניתן יהיה למחוק את  - הס"ק   .ג
  המילים: "לא יפחתו מ".

מבוקש כי ניתן יהיה להוסיף לאחר  -ו ס"ק   .ד
  .2013המילה "ביט" את השנה 

 - 4סעיף 
ביטוח 

אחריות 
  מעבידים

60. 

"אדם או  נדחית. ניתן להחליף את המילים הבקשה   .א
 ".עובדיה ו/או מנהליה: "במיליםגוף הפועל" 

  הבקשה מאושרת.  .ב

להחליף את כי ניתן יהיה קש ובמ - 1ס"ק   .א
: הבמילהמילים: "אדם או גוף הפועל" 

 "עובד".

להוסיף לאחר כי ניתן יהיה קש ובמ - 5ס"ק   .ב
  ".לרעה: "ה" את המיללצמצום: "ההמיל

סעיף 
הוראות 
  כלליות

61. 
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

 הסכם שימוש בנכס –נספח יב' 

ללא הרשות תקצה לספק   לחוזה,  7.9.1כנקוב בסעיף 
, משרד תמורה וללא תשלום דמי שירותים ואחזקה

רכיבי אספקה וחלקי בנתב"ג וכן מחסן לצורך אחסון 
  .חילוף

על הספק שמהו גובה דמי השימוש החודשיים 
לשלם בגין הנכס שהרשות מעמידה לרשותו 

  במתחם נתב"ג? 

 .62  כללי

  
  

המעודכן בנתב"ג אשר מחליף את מפרט הנכס בנתב"ג אשר זו מפרט הנכס  2' להבהרה מס' אמצ"ב כנספח  .2
 –חלק בלתי נפרד מנספח יב' לחוזה  האשר יהוורמון בשד"ת פורסם במסגרת מסמכי המכרז וכן מפרט הנכס 

 הסכם שימוש בנכס.

  

  
  

 המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך
 .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז- על מהא חתויכשה הבהרה זוגיש לה

  
  

_________________  
  חתימה + חותמת המציע

  
  

  ,בכבוד רב
  

  מצוייניםפלג 
  ורך התקשרויות בכירע
  גף לוגיסטיקהא

  
  
  
  

  העתקים:
  רא"ג פתרונות תקשוב -        אלון ג'וסמר 

  רא"ג לוגיסטיקה -       מר אלדד סומר
  סגן בכיר ליועץ המשפטי -      פגדאו-עו"ד חדוה מלמד
  שרותי קרקע רא"ג -       מר אמיר שמעוני
  מנהל מערכות מידע -     מר אופיר אלקיים

  רפרנט רכש בכיר -       מר בני צלח
  מרכז תחום משתמשים -       מר עמיקם רון 
  מנהלת פרויקטים -        גב' אביגל חיים
  חניההאחראי מגרשי  -       מר שני גודינר

  מזכירת ועדת המכרזים -     גב' אריאלה קעטבי
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  המעודכן מפרט הנכס -נספח א' 
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  תהליך תשלום בלבדסטטיסטיקות המתייחסות לרכבים שביצעו  - נספח ב' 
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  תכניות הקומות השונות בחניונים - ' גנספח 

  קומת קרקע -  1חניון טרמינל 
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  )2(זהה לתוכנית לקומה  1 הקומ -  1חניון טרמינל 
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  ת קרקע (התכנית זהה לכל אחד מהחניונים פרדס וכרם)קומ – 3חניון טרמינל 
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  מהחניונים פרדס וכרם) (התכנית זהה לכל אחד 1 הקומ -  3חניון טרמינל 
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  (התכנית זהה לכל אחד מהחניונים פרדס וכרם) 2 הקומ -  3חניון טרמינל 
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