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  2016לי וי 18      
        

  המשתתפות החברות לכבוד
  החברה ל"מנכ  :לידי

  /דוא"לבאמצעות הפקס              
  

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

  

  5הבהרה מס' 
  

 רשותמודיעה , ")טופס ההזמנהת ההצעות במכרז (להלן: "לטופס הזמנ 21.4בהתאם להוראות סעיף  .1
  כדלהלן:הבהרות/תיקונים נוספים על  ")הרשותשדות התעופה (להלן: "

  #  סעיף  הרשות התייחסות

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

במענה לאמצעים שעל המציע לספק לטובת הניסוי הנקובים  בנוסףהרשות מבהירה כי 
  .כרטיסי קרבהגם , על המציע לספק 2במסמך הבהרה מס'  11לשאלה מס' 

7.5 ,7.7  1. 

  המפרט הטכני -נספח א' 

ובמקומו יבוא  מבוטל 2הבהרה מס' במסמך  38 מס' לשאלההרשות מבהירה כי המענה 
  כדלקמן:

(למעט  ומעלה IP43נדרש תקן OUTDOOR -וה INDOOR - עבור כלל מרכיבי ה"
  "ומעלה). IP23ברכיבים הכוללים פתחי כרטיסים, בהם נדרש תקן 

  82תת סעיף  2.2.3

תתי סעיפים  2.2.14
   255 -ו 251 ,247

  5תת סעיף  3.8.4

2. 

  כדלקמן:המשפט הנקוב בסעיף יתוקן 

המערכת תדע לנהל כרטיסי מנויים (בחתך חניונים) בעלי שווי כסף/זמן ותאפשר טעינת "
  ".בקיוסק שירות עצמי בלבדכרטיסי שווי כסף 

   . בוטלמ M -כהדרישה סימון הרשות מבהירה כי בנוסף, 

 .3  21תת סעיף  2.2.2

 .4  32תת סעיף  2.2.2  .בלבד  Q-שאר כייהדרישה סימון ו מבוטלM  - סימון הדרישה כהרשות מבהירה כי 

 .5  33תת סעיף  2.2.2  .בלבד  Q-וסימון הדרישה יישאר כ מבוטלM  - הרשות מבהירה כי סימון הדרישה כ

 .6  34תת סעיף  2.2.2  .מבוטלM  - הרשות מבהירה כי סימון הדרישה כ

 .7  56תת סעיף  2.2.2  .ימחקובסעיף  בותוהמילים "ללא נקודות כשל" הנקהרשות מבהירה כי 

 .8  88תת סעיף  2.2.2 .מבוטלM  - הרשות מבהירה כי סימון הדרישה כ

 .9  89תת סעיף  2.2.2  .מבוטלM  - הרשות מבהירה כי סימון הדרישה כ

  הרשות מבהירה כי בסיום המשפט יתווסף המשפט כדלקמן:

מטבעות סה"כ,  3,100ולחילופין מנגנון קליטת המטבעות יהיה בקיבולת עודף של לפחות "
 ₪5,  ₪1,  0.5תאים (תא אחד לפחות לכל אחד מסוגי המטבעות:  4בחלוקה של לפחות 

 ,₪10 .(₪"  

 .10 105תת סעיף  2.2.4

 .11 200תת סעיף  2.2.9  .מבוטלM  - הרשות מבהירה כי סימון הדרישה כ

תת סעיף  2.2.10  .99% -הרשות מבהירה כי ההסתברות הנקובה בסעיף תתוקן ל
205  

12. 
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  #  סעיף  הרשות התייחסות

  .99.9% -זמינות מערכת הניהול הנקובה בסעיף תתוקן להרשות מבהירה כי 

  שעות. 3,000 -הנקוב בסעיף יתוקן כך שלא יקטן מMTBF -הבנוסף מובהר כי 

תתי סעיפים  3.24.2
  4 - ו 1

13. 

  
  
  
  

 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
  

  פלג מצויינים
  ורך התקשרויות בכירע
  גף לוגיסטיקהא

  
  

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

  רא"ג לוגיסטיקה -      מר אלדד סומר
  המשפטי סגן בכיר ליועץ -     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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