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למתן שירותי ליווי, תפעול, פיקוח ובקרה על מערך ההשקעות של רשות   2016/070/0226מכרז פומבי מס' 
  שדות התעופה

  3הבהרה מספר        

לטופס הזמנת  22סעיף הוראות בהתאם ללהבהיר כי מבקשת "), הרשות"להלן: רשות שדות התעופה (
הרשות מצאה לנכון  ,עם זאתיחד . 10.7.2016המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הסתיים ביום  ההצעות

הכל כמפורט המועד האמור,  חלוףלאחר  ליתן מענה לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים במכרז,
  בהבהרה זו כדלקמן:

  טופס ההזמנה להציע ההצעות

  תשובה  שאלה  סעיף מס'

כך  המקדמיתנאי הלעדכן את  מתבקש  6.1.3   .1
במשך ניסיון שנצבר  ניתן יהיה להציגש

מתוך חמש  מצטברותשנים שלוש 
שקדמו למועד הגשת ההצעות  השנים
וזאת חלף התקופה הנקובה , במכרז

במסגרתה נדרש בתנאי המקדמי 
המציע להציג ניסיון לתקופה המוגבלת 
לשלוש השנים האחרונות שקדמו 

האחרון להגשת ההצעות במכרז למועד 
  בלבד.

כמבוקש. נוסח תנאי הסף ישונה באופן 
  הבא:

 מציע כנ"ל, אשר במשך שלוש שנים"
שקדמו מתוך חמש השנים  (במצטבר)

למועד הגשת ההצעות במכרז, העניק 
שירותי תפעול יומי, פיקוח ובקרה של 
כספי השקעות, בלפחות ארגון אחד, בעל 

ממיליארד ש"ח, תיק השקעות שלא פחת 
וכן ביצע בקרה על לפחות חמישה מנהלי 
תיקים אצל אותו ארגון בו זמנית במשך 

   ."כל שלוש השנים האמורות

 –נספח ד'    .2
ערבות לקיום 

  המכרז

למחוק את המילים "רשות מבוקש 
המופיעות בסוף הסעיף  שדות התעופה"

  . פעם אחת בלבדפעמיים, כך שיופיעו 

הרשות מבקשת להבהיר, כי כפל הביטוי 
לנוסח  1"רשות שדות התעופה" בסעיף 

הערבות לקיום הצעה, מהווה טעות 
סופר, וכי על המציעים להגיש את 
הערבות באופן שבו יופיע המשפט: 

לנוסח  1"רשות שדות התעופה" בסעיף 
  הערבות פעם אחת בלבד. 

לצד האמור, מבקשת הרשות להבהיר, כי 
לקיום הצעה סח ערבות תקבל גם נו

תתגלע טעות סופר כאמור, במסגרתה 
יופיע המשפט: "רשות שדות באופן שבו 

, לנוסח הערבות 1התעופה" בסעיף 
  .  פעמיים

  

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 אריא
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