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  2016אוקטובר  26  
  

  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 
  4הבהרה מס' 

  
 :שאלה .1

לטופס  3לקבל צפי כמות נבדקים לכל קבוצת גיל אשר לבדיקה המבוקשת בסעיף  ניתןמבוקש להבהיר האם 
ומחיר שונה לבדיקות נבדקים  39וכמו כן האם ניתן לציין מחיר לבדיקות גילאים עד גיל ההצעה הכספית במכרז 

  מעל גיל זה.
  תשובה:
   .שלילי

להשתנות בכל נקודת זמן לא ניתן לקבל צפי לנבדקים בהתאם לטווח גילאים בשל העובדה כי נתון זה יכול   .א
ח האדם הארעי בארגון וכן בשל העובדה כי הבדיקה היא אחת לתקופה ולא ותנודתיות בכשהיא בשל 

 מתבצעת בכל שנה עבור כלל העובדים. 
 אשר ותנאיוההצעה הכספית  טופסל בהתאםאך ורק  במכרז הצעתו אתמבהירה כי על המציע להגיש  הרשות  .ב

  .")הטופס" (להלן: 6.10.2016שפורסמה ונשלחה מיום  3כנספח' א' להבהרה מס'  ףצור
אשר עלולות הערות ו/או מסמכים ו/או הצעות נוספות לתשומת לב המשתתפים אין להוסיף לטופס ההצעה 

תשומת לב המשתתפים  כי על ההצעה . ם להביא לפסילת ההצעהואשר עלולי מתנאי המכרז תהסתייגוהוות ל
בכל אחת מהעמודות ן השרות הרלוונטי, יבמחיר בג. על המציע לנקוב הכספית של המציע להיות מלאה
המציע לא יהיה רשאי להסתייג בשום צורה ואופן מטופס ההצעה  .לטופס והשורות שהוקצו לשם כך בטבלה
הבהרה ' לאלטופס ההצעה הכספית המצורפת כנספח  2והכל כאמור בסעיף  הכספית ו/או מכל רכיב מרכיביו

  .3מס' 
  

 שאלה: .2
  .לקבל אורכה ולדחות את מועד הגשת ההצעות במכרז במספר ימיםמבוקש 

  תשובה:
עד השעה  31.10.2016למכרז שבנדון הינו ביום אחרון להגשת ההצעות מועד ה כיהרשות מבהירה . הבקשה נידחת

  .27.9.2016שפורסמה ביום  2. להבהרה מס' 1.1ועודכן בסעיף המועד האחרון, כפי שהוא נקוב  10:00
  
 

  
  
  
  

  
  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 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-חתומה על
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