
1  

  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  1669750:  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  

  2016יוני  02
  

  לכבוד
  המשתתפות החברות

  באמצעות הפקס                      החברה ל"מנכ :לידי
  
  

פומבי מכרז  -ומתן הבהרות  201606.01.מיום שלמי דמי ההשתתפות מ מפגש פרוטוקול: הנדון
לתכנון, אפיון, אספקה, התקנה ואחזקה של מערכת וציוד לניהול שליטה  2015/197/0040/00מס' 

  ובקרה על מערך חניוני רשות שדות התעופה
  
  

  "אורד מערכות בקרה בע"מ"  :נציגי החברות  :משתתפים
  בע"מ") ישראל(שיידט את בכמן "    
  "בע"מ )1999אי.פי.אי. ישראל חניה ובקרה ("    
  "בע"מאפקון בקרה ואוטומציה "    
      
  רא"ג שירותי קרקע -         אמיר שמעונימר   :שדות התעופה נציגי רשות  
  תכנון ובקרה רמ"ח - גב' אפרת שפירא            
  מרכז תחום משתמשים -מר עמיקם רון                
  מנהלת פרויקטים -           גב' אביגל חיים     
  אחראי מגרשי החנייה -            מר שני גודינר     
  פיקוח חוזים תאחראי -גב' מירה אלדר               
  עורך התקשרויות בכיר -מר פלג מצויינים             

 

סיור  . לאחר המפגש התקייםמשלמי דמי ההשתתפותם מפגש החובה אשר נקבע להתקיי, 2016.06.01 בתאריך .1
   למשתתפים בחלק ממקומות השירות בנתב"ג. 

  למשלמי דמי ההשתתפות הבהרותותיקונים  ,דגשים .2

לטופס  22"), אשר נערך בהתאם להוראות סעיף המשתתפיםבמסגרת מפגש משלמי דמי ההשתתפות (להלן: "
") הרשות") הציגו נציגי רשות שדות התעופה (להלן: "טופס ההזמנההזמנת ההצעות במכרז (להלן: "

. כן ניתנו למשתתפים מספר הבהרות ודגשים לרבות תכולת השירותים שיינתנו למשתתפים את עיקרי המכרז
  נוספים, כדלקמן:

אופן לים שתנו דגינכן  .מורכבותו וחשיבותו ,רות הנדרשיהמכרז, הש מהות ותנאילגבי  סקירהתנה ינ .2.1
לכלל  ור ביטחוני הנדרשאישה לחוזה, במפרט הטכנירמת השירות הנדרשת כמפורט  מתן השירות,

 .אופן מתן השירותו הנדרשרגישות השירות  ,עובדי המציע הזוכה

 יםואישור עריכת הביטוחים כמפורט בנספחהביטוח האחריות וניתנה סקירה מורחבת לנספח הוראות  .2.2
והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל מערך הביטוחים הנדרש באמצעות לחוזה  1ז'-ו 'ז

 המקצועיים מטעמם לנושא זה.הגורמים 

והמשתתפים נדרשו לבחון  לחוזה בנספח ד'כמפורט ניתנה סקירה מורחבת לנספח הוראות הבטיחות  .2.3
 ולבדוק היטב את כל מחויבותם לנושא זה.

לאופן הגשת כל מסמכי המכרז במסגרת הגשת ההצעות כמפורט הרחבה בסעיפים  למשתתפיםניתן דגש  .2.4
לטופס ההזמנה יש  7 סעיףהנדרשים המפורטים ב תצהיריםכן הודגש כי את לטופס ההזמנה. כמו  7 - ו 5

פי פקודת הראיות וחתומים באופן אישי ע"י האדם המצהיר ללא -מקוריים ערוכים עללהגיש כשהם 
  צירוף חותמת התאגיד המציע. 

הודגש בפני המשתתפים כי על המציע להקפיד הקפדה יתרה במסמכים שיש לצרף להצעה ולכתוב  .2.5
 בראש כל מסמך לאיזה סעיף הוא מתייחס.

של המפרט  שלושה העתקים מודפסיםעוד ניתן דגש לאופן הגשת המענה הטכני של המציע אשר יכלול 
שלושה הטכני אשר פורסם ע"י הרשות במסגרתו מילא המציע את טבלאות הדרישות הפונקציונאליות, 

הכולל התייחסות מפורטת לכלל הסעיפים הנדרשים  קובץ המענה הטכנישל  העתקים מודפסים
  והמסומנים במפרט הטכני וכן תקליטור הכולל את המפרט הטכני המלא ואת קובץ המענה הטכני.
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יום בלטופס ההזמנה, המועד האחרון להגשת הצעות הינו  5.10.2הובהר, כי על פי הנקוב בסעיף  .2.6
כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר  הודגש בפני המשתתפים, .10:00עד השעה  201607.25.

לטופס ההזמנה, לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת  5.10.2המועד והשעה הנקובים בסעיף 
  (ב) לתקנות חובת המכרזים.20תקנה 

חוזה  -התקשרות צולבת , 6.2.1הוסברה למשתתפים המגבלה להשתתפות במכרז הנקובה בסעיף  .2.7
  .ניהלניהול והפעלת מגרשי ח

הושם דגש מיוחד לעניין הקדשת תשומת לב המשתתפים והקפדה יתירה על תאימותה במדויק של  .2.8
  .הזמנהלטופס ה בנספח ה'הערבות לקיום המכרז לנוסח הערבות המפורט 

 11כמפורט בהרחבה בסעיף  ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, במכרזמהות התחרות  והובהר .2.9
לטופס ההזמנה והליך הוכחת היכולת המצורף  כנספח ו'כות המצורף לטופס ההזמנה, לרבות מפ"ל האי

 לטופס ההזמנה. כנספח ז'

והיוון  הודגש בפני המשתתפים אופן קביעת ציון המחיר של ההצעה הכספית לרבות הנוסחה לשקלול .2.10
 לטופס ההזמנה. 11.2.3ההצעה הכספית המפורט בהרחבה בסעיף 

 11.4עוד ניתן דגש למשתתפים לנושא העדפת תוצרת הארץ אשר נכלל במסגרת המכרז כמפורט בסעיף 
 לטופס ההזמנה. 

לנקוב בכל אחת מהעמודות למכרז וכי המציע נדרש הכספית לאופן הגשת ההצעה  ניתן הסבר מורחב .2.11
הכלל, את כל והשורות שהוקצו לשם כך בטבלאות המצורפות לשם כך בכתב הכמויות, ללא יוצא מן 

המחירים (לרבות כאחוז ממחיר) ו/או הפרטים האחרים, כנדרש, בין היתר, בהוראות המפורטות לשם 
  .ההזמנההכמויות ובשאר הוראות טופס  כך בכתב

המחירים המוצעים במסגרת כתב הכמויות ינקבו בדולר ארה"ב או באירו בלבד ויומרו לצורך הודגש כי  .2.12
התאם לשער החליפין היציג של מטבע ההצעה הידוע במועד האחרון שקלול ההצעה הכספית לש"ח, ב

  להגשת ההצעות במכרז. 

למשתתפים לאופן חישוב עלות התחזוקה השנתית לנתב"ג/אתר שאינו מרוחק  ניתן הסבר מורחב .2.13
"ת רמון/אתר מרוחק. ניתן דגש כי על המציע לקחת בחשבון, לצורך חישוב דולאופן חישוב התחזוקה לש

כל אתר בנפרד, רק את הפריטים הכלולים בכל אתר בנפרד והכל כמפורט בהרחבה במסגרת התחזוקה ל
 הערות הרשות הנקובות בכתב הכמויות.  

 מטבלאות עצי המוצר להקפיד כי סה"כ עלות עץ המוצר בכל טבלהבפני המשתתפים הובהר והודגש  .2.14
להקפיד כי עוד יש  ).1' הא זהה לסה"כ עלות עץ המוצר המוצעת בטבלת עלויות הקמה (טבלה מסת

המחיר המוצע לפריט מסוים המופיע במספר עצי מוצר, יהא זהה בכל אחת מהשורות בהן הוא מופיע 
 בכל עצי המוצר.

את כל הדרוש על מנת ספק יבצע התחילה  , כאשרעיקריים חלקיםמורכב משני הפרויקט ניתן הסבר כי  .2.15
לאחר מכן יספק, יתקין ויטמיע את המערכת  רק, ואת המערכת בשד"ת רמוןלהטמיע ולספק, להתקין 

הכול באופן בתנאים ובהתאם לאבני הדרך הנקובות בחוזה ובנספחיו, לרבות במפרט  גם בנתב"ג,
 .הטכני

להודיע לספק על החלפת סדר הרשות תהיה רשאית לחוזה  4.4.3עוד הודגש כי בהתאם להוראות סעיף 
חלקי הפרויקט, כך שהמערכת תותקן בשלב הראשון בנתב"ג ורק לאחר מכן בשד"ת של שני ביצוע ה

  .2מס' אבן דרך רמון, וזאת עד לא יאוחר ממועד השלמת 

הקמת חדר בקרה חלופי בנתב"ג אליו לחוזה  4.5.2כי בהתאם להוראות סעיף ניתן הסבר למשתתפים  .2.16
ופן זמני במקביל לחדר הבקרה ממנו יחוברו החניונים בהם הושלמה התקנת המערכת ואשר יפעל בא

מתבצעים הניהול, השליטה והבקרה של המערכת הקיימת וזאת עד להשלמת חיבור כל החניונים לחדר 
  .הבקרה החלופי

סדר עדיפות  על פי בשלבים ובאופן מדורג בנתב"ג תיעשה החלפת המערכת הקיימתעוד הוסבר כי 
בכל אשכול ובכל , כך שהמערכת החדשה תותקן לותההתקנה לפי אשכו ביצועלשיוגדר על ידי הרשות 

במקביל או באופן עוקב אחד  במפרט הטכני, בהתאם למפורט ,אחד מהחניונים באותו אשכול בנפרד
 .אחר השני

להקמת שד"ת חברת הניהול מטעם הרשות שיתופי הפעולה של הספק עם ש למשתתפים לנושא גניתן ד .2.17
הספק הקיים המתחזק את המערכת בנתב"ג וכן עם , הקמת שד"ת רמון קבלן ביצוע עבודותרמון, 

  .לחוזה 7והכל כמפורט בסעיף  בנתב"ג מפעיל החניונים מטעם הרשות
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 לחוזה. 7.9ניתן הסבר למשתתפים לנושא הקצאת חניות, נכסים ושטחי אחסון כמפורט בסעיף  .2.18

כמפורט  ני דרך ובמסירת המערכתלעיכוב בהשלמת אב המוסכמיםניתן הסבר לעניין סעיפי הפיצויים  .2.19
 . לחוזה 17.9המוסכמים לשירותי התחזוקה כמפורט בסעיף  וכן סעיפי הפיצויים לחוזה 8.13בסעיף 

חודשים למערכת  3ניתן דגש למשתתפים לנושא תקופת החוזה הכוללת, בין היתר, תקופת הרצה למשך  .2.20
ממועד סיום  שנים 9זוקה למשך חודשים לכל אתר, תקופת תח 12בכל אתר, תקופת אחריות למשך 

חודשים נוספים בהתאם  60וכן אופציה להארכת שירותי התחזוקה בעד  תקופת האחריות לנתב"ג
 למפורט בחוזה.

הודגש והוסבר כי שירותי התחזוקה יכללו, בין היתר, שירותי תיקון תקלות, עדכוני, שדרוגים  .2.21
רטיסי ומדבקות חנייה כמפורט בהרחבה ושיפורים, חלקי חילוף בכל אתר, מוקד שירות ואספקת כ

 ובמפרט הטכני.לחוזה  17בסעיף 

רשאית רשות הלחוזה, במהלך תקופת החוזה,  18הודגש בפני המשתתפים כי בהתאם להוראות סעיף  .2.22
 ליזום עריכת שינויים לרבות תוספות ו/או הפחתות בקשר עם העבודות, ברכיבי האספקה ו/או במערכת

 אספקה עבור אתרי הרשות השונים.בי לרבות רכישת רכי

ניתן הסבר מורחב למשתתפים לנושא התמורה בגין ההקמה, התמורה בגין התחזוקה, התמורה בגין  .2.23
השינויים והתמורה בגין הכרטיסים. כמו כן הוסבר אופן חישוב כל אחת מהתמורות האמורות ועידכונן 

 לאורך תקופת החוזה.

לבקשת המשתתפים, הרשות מבהירה כי המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה ידחה ליום  .2.24
 וכי לא יהא שינוי בשאר מועדי המכרז. 14:00בשעה  06.201615.

  
  

גיש לה המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך
 .למכרזידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו -פרוטוקול זה כשהוא חתום על

  
  

        
  המציעה + חותמת חתימ

  
  ,בכבוד רב    

  
  פלג מצויינים                

  עורך התקשרויות בכיר
  אגף לוגיסטיקה

  
  
  
  
  

  העתקים:
  רא"ג פתרונות תקשוב -      מר אלון ג'וס 
  רא"ג לוגיסטיקה -      מר אלדד סומר

  סגן בכיר ליועץ המשפטי -    פגדאו - עו"ד חדוה מלמד
  מערכות מידעמנהל  -    מר אופיר אלקיים

  רפרנט רכש בכיר -      מר בני צלח
 מזכירת ועדת המכרזים -    גב' אריאלה קעטבי

  משתתפים
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