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  2016/070/0297/00 מס'פומבי מכרז 
להתקשרות בחוזה לביצוע שרותי בדיקות כשירות רפואית למאבטחים, פקחי טיסה, כבאים, מדריכי 

  רשות שדות התעופהחיסונים עבור ירי וקרב מגע, עובדי יחידת הציפורים ומתן שרותי 
  1הבהרה מס' 

  
 :שאלה .1

רותי ילש תהמתייחסבנוסף לטופס ההצעה הכספית במכרז להגיש הצעה כספית נוספת  ניתןמבוקש להבהיר האם 
  ?בלבד החיסונים

  תשובה:
מצורף הרשות מבהירה כי על המציע להגיש כהצעה כספית במכרז אך ורק את טופס ההצעה הכספית אשר  .שלילי

וכי טופס ההצעה הכספית המחייב לצורך המכרז הינו טופס  ")הטופס" כנספח ו' לטופס הזמנת ההצעות (להלן:
  ההצעה אשר בנספח ו' לטופס.

 תהסתייגוהערות ו/או מסמכים ו/או הצעות נוספות המהוות  לתשומת לב המשתתפים אין להוסיף לטופס ההצעה 
במחיר  . על המציע לנקוב על ההצעה הכספית של המציע להיות מלאה תשומת לב המשתתפים  כי. מתנאי המכרז

המציע לא יהיה רשאי להסתייג  . הבכל אחת מהעמודות והשורות שהוקצו לשם כך בטבלן השרות הרלוונטי, יבג
לטופס ההצעה הכספית  2והכל כאמור בסעיף  בשום צורה ואופן מטופס ההצעה הכספית ו/או מכל רכיב מרכיביו

  ת כנספח ו' לטופס.המצורפ
  

 שאלה: .2
ניתן ליתן את שרותי החיסונים בכל אחד מסניפי המציע או רק במכון הרפואי עליו הצהיר מבוקש להבהיר האם 

  המציע במסגרת תצהיר ב' לטופס?
  תשובה:

במכון הרפואי בו נקב תן שרותי החיסונים יבוצע אך ורק מתן השירותים במכרז לרבות מ הרשות מבהירה כי
 11.2 ראה סעיפיםואשר יבחן במסגרת בחינת האיכות במכרז המציע במסגרת תצהיר בנוסח נספח ב' לטופס 

  .לחוזה 3.10, 1.5  - לטופס ו
  

 שאלה: .3
  למכרז?₪  300כיצד מתבצע תשלום דמי השתתפות בסך מבוקש להבהיר 

 תשובה:
כרטיס באתר האינטרנט של הרשות באמצעות מציע המבקש להשתתף במכרז יוכל לשלם את דמי ההשתתפות 

וזאת במזומן בלבד. לעניין מועדי התשלום הרשות הנמצא במשרד הראשי בנתב"ג באגף התקבולים של או אשראי 
  לטופס. 4ראה סעיף 

  
 שאלה: .4

בגין ביצוע הבדיקות יוכלו לשלם ישרות לספק הזוכה במכרז הנבדקים מטעם הרשות מבוקש להבהיר האם 
  ולקבל החזר מטעם קופת החולים בה הינם מבוטחים? הרפואיות
  :תשובה

וזאת בכפוף  התמורה בגין מתן שרותי הספק הזוכה תשולם אך ורק על ידי הרשותמבהירה כי  שלילי. הרשות
במסגרת הספק  בהתאם למחירים בהם נקבובמלואם ובמועדם  החוזהבמסגרת  למילוי כל יתר התחייבויות הספק

  לחוזה. 11מסמכי המכרז ובפרט בסעיף והכל כמפורט ב כפי שזכה במכרזטופס ההצעה הכספית 
  
  

  
  
  

  
  העתקים:

  רא"ג כח אדם     -מר אריה קדוש
  רא"ג לוגיסטיקה      -מר אלדד סומר
  רפרנט רכש בכיר     -גב' לייני שפיגל
  סגן ליועץ המשפטי      -עו"ד קרן כהן

  אגף לוגיסטיקה   -עו"ד לימור טנצר
  מזכירת ועדות מכרזים   -גב' אריאלה קעטבי

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש הבהרה זו כשהיא 
 למכרזידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו -חתומה על
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