
  

  

  2016יולי,  17     

  

למתן שירותי ליווי, תפעול, פיקוח ובקרה על מערך ההשקעות של רשות  002016/070/0226/מכרז פומבי מס' 

  שדות התעופה

  1הבהרה מספר 

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, כפי שהוא נקוב בסעיף רשות שדות התעופה מבקשת להודיע כי  .1

בהתאם, יידחה המועד האחרון לתשלום דמי  .11.08.2016ליום  יידחהלטופס הזמנת ההצעות,  5.1.2

, וכן 10.08.2016לטופס הזמנת ההצעות ליום  12.4.2.השתתפות במשרדי הרשות, כפי שהוא נקוב בסעיף 

 4.2.2.2המועד האחרון לתשלום דמי השתתפות באמצעות אתר האינטרנט, כפי שהוא נקוב בסעיף 

  לא יחול כל שינוי באיזה מהמועדים האחרים של הליך המכרז.. 09.08.2016פס הזמנת ההצעות ליום לטו

  

מבקשת ליתן מענה לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי "), הרשותרשות שדות התעופה (להלן: " .2

  מהמשתתפים במכרז, הכל כמפורט בהבהרה זו כדלקמן:

  טופס ההזמנה להציע ההצעות

  תשובה  שאלה  סעיף מס'

- במסגרת הסעיף נדרש להציג כי למנהל ה  6.1.4.2  2.1

BACK OFFICE  ניסיון של לפחות שלוש שנים

במצטבר מתוך חמש השנים שקדמו למועד 

האחרון להגשת ההצעות במכרז, במתן 

שירותי תפעול יומי, פיקוח ובקרה על כספי 

עבור לקוח אחד לפחות, בעל תיק  השקעות

וכן  ממיליארד ש"ח,השקעות שלא יפחת 

בביצוע בקרה על לפחות חמישה מנהלי 

תיקים אצל אותו לקוח בו זמנית, במשך כל 

 שלוש השנים האמורות.

בעלי תיקי  מספר לקוחותמבוקש להציג 

  .במצטבר ,₪מיליארד השקעות בסך של 

הבקשה נדחית. יש להגיש לקוח אחד 

לפחות, בעל תיק השקעות שלא יפחת 

  ₪.ממיליארד 

 

שירותי על תכולת כי הרשות תתחייב מבוקש   2.2

BACK OFFICEללא מגבלת מינימום שעות ,.  

 הבקשה נדחית. 

  



  

  

אשר   BACK OFFICEמנהלמבוקש להציג   2.3

  . BACK OFFICEישמש גם כפקיד 

הבקשה נדחית. יש להציג גם 

 BACKוגם פקיד   BACK OFFICEמנהל

OFFICE.  

  החוזה

 3.4סעיף   2.4

א'  לנספח

 –לחוזה 

תכולת 

  השירותים

  

מנהל תיקי השקעות להבהיר האם קש מבו

המוזכר במסמכי המכרז רשאי להחזיק 

יעוץ י"ברישיון ל"ניהול השקעות" ו/או 

ולחילופין ברישיון ל"שיווק  השקעות"

הסדרת העיסוק כהגדרתם בחוק  השקעות",

בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול 

(להלן:  1995 –תיקי השקעות, התשנ"ה 

  . )"החוק"

מובהר כי לצורך המכרז, מנהל תיקי 

השקעות רשאי להחזיק רק ברישיון 

עוץ יל"ניהול השקעות" ו/או "י

  כהגדרתם בחוק. השקעות"

  

  

 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז 

 בעת הגשת ההצעה.

  

  בברכה,

  

  רפרנטית רכש בכירה   -לייני שפיגל 

  רשות שדות התעופה

  העתקים: 

  רא"ג השקעות ותכנון כלכלי -  תמי עידן 

  הלשכה המשפטית -  קרן כהן, עו"ד 

 מזכירת ועדות -  לה קעטבי אארי
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