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  2016אוקטובר  31
  לכבוד

  המשתתפות החברות
  :באמצעות הפקס                      החברה ל"מנכ:  לידי

  א.ג.נ.,
  

להתקשרות  2016/070/0290/00 מכרז פומבי מס'  -  16.10.26מציעים מיום וסיור מפגש  פרוטוקול :הנדון
בחוזה למתן שירותי הדברת מזיקים, טיפול בבעלי חיים וריסוס יתושים לשדה התעופה ע"ש אילן ואסף 

  רמון, עבור רשות שדות התעופה
  

  
  בע"מ"  IPMעמיחי הדברה יתןא"  :נציגי החברות  :משתתפים

  "בע"מ דויטש ובניו הדברה"    
  בע"מ" עמית הדברות"    
  "בע"מסקופ הפקות "    
  "בע"מ לוגסי גולן"    
  בע"מ" טל שולמרק"    
    

  :שדות התעופה נציגי רשות
  

  אחראי בית הנתיבות אילת –דני טובל מר 
  מנהלת המעברראש תחום  – חיים אלימלךמר     
   אגף לוגיסטיקה-קניין  – אילן כהןמר     

  

  . משלמי דמי ההשתתפותלסיור אשר נקבע המפגש וה םהתקיי, 26.10.16 בתאריך .1

 למשלמי דמי ההשתתפות הבהרותו דגשים .2

 4), אשר נערך בהתאם להוראות סעיף המפגשמשלמי דמי ההשתתפות (להלן: " וסיור במסגרת מפגש
") הציגו נציגי רשות שדות התעופה (להלן: טופס ההזמנהלטופס הזמנת ההצעות במכרז (להלן: "

, לרבות תכולת השירותים את עיקרי המכרז ")משתתפיםהנציגי החברות (להלן: "") להרשות"
  . כן ניתנו למשתתפים מספר הבהרות ודגשים נוספים, כדלקמן:הנדרשת

ים שתנו דגינכן  .מורכבותו וחשיבותו ,רות הנדרשיהמכרז, הש מהות ותנאילגבי  סקירהתנה ינ .2.1
כמפורט בחוזה הציוד הנדרש  , אופן מתן השירות,בשל אופיו הנדרשלרגישות השירות 

הפיצויים סעיפי כן הובהרו  .עובדי המציע הזוכהאישור ביטחוני נדרש לכלל ה ,ובנספחיו
חוזה ובנספחיו, לרבות בכמפורט בהרחבה  , והכל, לרבות תנאי הצמדת התמורההתמורהו

 .לחוזה השירות והתפעולהוראות נספח א' שהינו הנספח 

והביטוח ואישור עריכת הביטוחים כמפורט ניתנה סקירה מורחבת לנספח הוראות האחריות  .2.2
והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל מערך הביטוחים  לחוזה  1ו' -בנספחים ו' ו

אשר כי הביטוחים  ,עוד הודגש .הנדרש באמצעות הגורמים המקצועיים מטעמם לנושא זה
 .המציע הזוכהעפ"י נספחי הוראות הביטוח יהיו ביטוחי יערכו 

 בעת מתן השירותים הנדרשים והדגשים, השירות מתן מקומותב הפעילות על מקיף הסבר ניתן .2.3
 .השירות מתן במקומות

התמורה, לרבות תנאי הצמדת ניתן לעניין סעיפי הפיצויים המוסכמים וניתנה סקירה מורחבת  .2.4
  .התמורה

 הוסבר אופן מתןלחוזה וכן  5 לתקופת ההתקשרות הנקובה בסעיףביחס ניתן הסבר מורחב  .2.5
להוראות  המשתתפים . בנוסף הופנוההודעות על ידי מנהל החוזה על תחילת מתן השירותים

 זכויות הרשות בקשר עם עיכובים בתחילת תקופת ההתקשרות.בקשר  5.7סעיף 

מחיר  הצעתלאופן הגשה ומילוי ההצעה, וכי המציע חייב ליתן  הופנתהלב המשתתפים  תשומת .2.6
, כמפורט בטופס ההצעה הכספית עפ"י הטבלה, שהנדרשירות ה למתןולא חלקית מלאה 

 . במסמכי המכרז
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הושם דגש מיוחד לעניין הקדשת תשומת לב המשתתפים והקפדה יתירה על תאימותה במדויק  .2.7
הערבות על ה, וכי זמנהלטופס ה 'הבנספח של הערבות לקיום המכרז לנוסח הערבות המפורט 

 .    למכרז האחרון לתוקף ההצעה היום הוא 30.4.2017בתוקף עד ליום להיות 

בכתב הערבות חייב להיות המציע עצמו אשר מציע את  המופיע/המבקש הנערבהודגש כי  .2.8
 .ההצעה למכרז

הקפדה יתרה במסמכים שיש לצרף להצעה  להקפיד הודגש בפני המשתתפים כי על המציעים .2.9
 .מתייחס הואבראש כל מסמך לאיזה סעיף  ולכתוב

לטופס ההזמנה יש להגיש את  5כרז חד שלבי ועל פי הוראות סעיף כי המכרז הינו מהובהר  .2.10
ההצעה למכרז במעטפה אחת, במסגרתה יש להגיש את מסמכי המכרז, הערבות לקיום ההצעה, 

לטופס  5.1טופס ההצעה הכספית וכן את כל המסמכים הנדרשים האחרים, כמפורט בסעיף 
את מספר המכרז (ללא שם) וכן את  יציין המציע המעטפה על גבעוד הובהר, כי ההזמנה. 

כמפורט בסעיף  ,"2016/070/0290/00מכרז פומבי מס'  -הזמנה להציע הצעות המשפט הבא: "
 לטופס ההזמנה. 5.1

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום לטופס ההזמנה,  5.10.2כי על פי הנקוב בסעיף ובהר, ה .2.11
יגיעו לתיבת המכרזים  אשרכי הצעות . הודגש בפני המשתתפים, 10:00עד השעה  201611.10.

(ב) 20לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה לעיל, הנקובים  מועד והשעההלאחר 
 .1993-, תשנ"גהמכרזיםלתקנות חובת 

לטופס הזמנה  7בסעיף  המפורטיםכי את התצהירים הנדרשים הודגש בפני המשתתפים,  .2.12
[נוסח חדש],  הראיות פקודת יפל עוחתומים ערוכים  ,ההצעות יש להגיש כשהם מקוריים

 .1971- תשל"א

כמפורט בהרחבה  ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, במכרזמהות התחרות  הובהרה .2.13
 לטופס ההזמנה. 10בסעיף 

בנספח כמפורט  סודיות, אבטחת מידע ושמירת הביטחון הוראותניתנה סקירה מורחבת לנספח  .2.14
 לחוזה והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל מחויבותם לנושא זה. 'ד

  בעת הגשת הצעתם למכרז.עלויות את כל הלתמחר  משתתפיםעל ה הובהר, כי .2.15

  שאלות הבהרה ותשובות .3

  :על ידי המשתתפים נשאלושאלות אשר תפורט התייחסות הרשות ל להלן
סעיף בטופס  מספר

  ההזמנה
  תשובה  שאלה

  6.1.2סעיף   1
 המקדמי התנאימתבקש לעדכן את 

שדורש, בין היתר, כי   6.1.2 ףשבסעי
סיפק במהלך תקופה "... המציע 

חודשים המסתיימת  24רצופה של 
שירותי במועד הגשת הצעות במכרז, 

באמצעות חמישה עובדים הדברה 
ולהפחית את  כמות "  מטעמו...

מדבירים (חמישה עובדים) אותם נדרש 
 המציע להציג. 

    
.  

  הבקשה נדחית. 
  

  6.1.3סעיף   2
מתבקש לבטל ו/או לעדכן את התנאי 

בין  ,אשר דורש 6.1.3המקדמי שבסעיף 
 שלושה מעובדילפחות היתר, כי 

המציע שהוצגו, הינם מדבירים 
  היתר להדברה באיוד.  יבעלמוסמכים 

  

  הבקשה נדחית. 
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מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין. על המציע להגיש 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז. -פרוטוקול זה כשהוא חתום על

  
  
  

____________  
  המציע חתימת

  ,בכבוד רב    
  
  

  אילן כהן    
  אגף לוגיסטיקה-קניין    

  
  :העתקים

  רא"ג  לוגיסטיקה  -    אלדד סומרמר 
  סגן ליועץ המשפטי -    קרן כהןעו"ד 

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

 משתתפים
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