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  2016אוגוסט  08
  

למתן שירותי אדריכל באגף התכנון של חטיבת תכנון להתקשרות בחוזה  00173/00/076201/מכרז פומבי מס' הנדון: 
 והנדסה דרשות שדות התעופה

  
  והודעה בדבר עדכון מועדים. 2016/08/08מיום  דמי ההשתתפות משלמירוטוקול מפגש פ -2הבהרה מס' 

  
   . משלמי דמי השתתפות 2 הגיעו נציגיהם שלמשלמי דמי ההשתתפות : למפגש משלמי דמי ההשתתפותנציגי       
  רשות.ל הנרשמו והם שמורים באגף לוגיסטיקה שומשלמי דמי ההשתתפות הנציגים  שמות ופרטי      

                                  
                                      

  רא"ג תכנון - מרים רוזנשטיין גב': ")הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "     
    אגף תכנון - גב' רות שילינג                     

  קניין אגף לוגיסטיקה - מיכאל גרינברגמר                                                                                
  
 

  :דגשים והבהרות למשלמי דמי ההשתתפות

כמפורט בהרחבה במסמכי ל והכ ות ומהותן,הנדרש וכן לעבודות, המכרז תנאיו מהות לגבי סקירה ניתנה .1

 .המכרז

נותן השירותים המוצע מטעם  שלבפני המשתתפים כי מקום מתן השירות  הודגש .2

במשרדי אגף תכנון בנתב"ג וכי עיקר הפעילות במהלך תקופת  - פיזי באופן -הואהמציע, 

 החוזה תהיה בנתב"ג.

 להגיש הצעתם. מציעיםהוצגו מסמכי המכרז והאופן בו על ה .3

מתבסס על הכספית  בהצעתם את אחוז ההנחה להציע יםהמציענדרשים ממנו שהובהר כי התעריף  .4

משכות לפי שעות עבודה נלעבודות להתקשרויות עם מתכננים ויועצים ריף משרד הביטחון תע

בטופס ההצעה הכספית בהרחבה ) כמפורט D, עמודה 3א', שורה  2.21פרק  -(אקדמאי/ראש צוות 

 במסמכי המכרז.

עותקים, כאשר עותק אחד של כל אחד מהמסמכים המפורטים  )3( בשלושההודגש, כי על ההצעה להיערך  .5

על ידי  יסומנו ים הנוספיםהעותקשני לטופס ההזמנה, יסומן על ידי המציע כעותק "מקור", ו 8 בסעיף 

 .המציע כ"העתק". כל המסמכים שיצורפו כהעתק, יאומתו על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור"

 הצעות במכרז וניתן דגש על המסמכים שיש להגיש. טופס הזמנתהוראות ניתן הסבר מפורט ל .6

 מיקום תיבת המכרזים בנתב"ג.  הוסברהוצגה מפת הרשות ו .7

מול סוכן ע"י כל מציע לחוזה) והצורך בבדיקתו  'ד (נספח י הספקביטוחאישור עריכת נספח הוסבר על  .8

להגיש בתוך המועד . הובהר, כי שאלות, ככל שישנן בקשר אליו, יש בטרם תוגש ההצעהשלו הביטוח 

 . שאלות במכרזיתר ההקבוע ל

(בהתאם לדחייה המפורטת  10:00 השעה עד 06/09/16האחרון להגשת הצעות הינו יום  מועדההובהר כי  .9

 והשעה המועדהודגש בפני המשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר  להלן). 12בסעיף 

-(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג20בהתאם להוראת תקנה  , לא יתקבלו ולא ידונו וזאתלעילהנקובים 

1993. 
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ולרבות כל ההודעות וההבהרות שנמסרו  המכרז מסמכימסמכי ההצעה (לרבות  את כי, הובהר עוד .10

 נמסר אשר בקובץ הקבוע מספורם פי על עוקב באופן וסדורים כרוכים כשהם להגיש ישבמהלך המכרז), 

לטופס הזמנת   8.9ועל כל המסמכים לשאת את חותמת המציע בהתאם להוראות סעיף  למשתתפים

 . ההצעות

 להגיש יש הזמנהה לטופס 8 בסעיף המפורטים הנדרשים התצהירים את כי, המשתתפים בפני הודגש .11

 .1971- "אתשל], חדש[נוסח  הראיות פקודת פי על וחתומים ערוכים, מקוריים כשהם

 

 מועדים:חלק מהעדכון בדבר דחיית  .12

הרשות מודיעה כי בהתאם לסמכותה מכוח הוראות מסמכי המכרז, המועד האחרון להגשת ההצעות  .12.1

יודגש, כי  .10:00עד השעה  06/09/2016ליום לטופס ההזמנה, יידחה  6.11.2למכרז, כמפורט בסעיף 

לא ידונו וזאת הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, לא יתקבלו ו

 .1993-(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג20בהתאם להוראת תקנה 

  .16/08/2016לטופס ההזמנה יידחה ליום  22.3המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט בסעיף  .12.2

   מובהר כי לא יחול שינוי ביתר המועדים הנקובים במסמכי המכרז.  .12.3

  
  רשות שדות התעופה תשמח להתכבד בהצעתכם. .13

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  עורך הפרוטוקול 

     קניין  - מיכאל גרינברג
  

  אגף  לוגיסטיקה                                                                                            
                                                                          חתימה וחותמת המציע                     

  
  
  

  רא"ג לוגיסטיקה - אלדד סומרהעתק : מר 
    אחראי התקשרויות - כרמל גולדברג מר             

  רא"ג תכנון - מרים רוזנשטיין גב'              

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
  

  ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז -הבהרה זו כשהיא חתומה על 
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