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  13.12.2016    :לכבוד

  משלמי דמי ההשתתפות
    החברה"ל מנכ לידי

  
עם חברת ניהול פרויקטים לצורך קבלת להתקשרות בחוזה  2016/070/0310/00 מכרז פומבי מס' :הנדון

  ,בפרויקט ההסבה לגז טבעי בנתב"גע שירותי ניהול ופיקוח לשלב הביצו
  עבור רשות שדות התעופה

, עדכון ומענה על 13.12.2016 מיום משלמי דמי ההשתתפותפרוטוקול מפגש  - 4מספר הבהרה  תהודע
  שאלות

   :משתתפים

  מהנדסת בכירה למבנים ותשתיות -גב' יעל ארז    :")הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "
  קניינית -גב' ורד אגוזין     
  ראש מדור דיזל גנרטורים - אריאל הנקין מר    

    י.ו. גליל הנדסה. -  מר אלון קורב :נציגי חברת התכנון 
  

דמי  משלמי 4של הגיעו נציגיהם משלמי דמי ההשתתפות גש : למפמשלמי דמי ההשתתפותנציגי 
ל באגף לוגיסטיקה ש שמוריםנרשמו והם ומשלמי דמי ההשתתפות . שמות ופרטי הנציגים השתתפות

  רשות. ה

  :דגשים והבהרות למשלמי דמי ההשתתפות

כמפורט בהרחבה הכל  ות ומהותן,הנדרש וכן לעבודות, המכרז תנאיו מהות לגבי סקירה ניתנה .1
 .במסמכי המכרז

  הוצגו מסמכי המכרז והאופן בו על המציעים להגיש הצעתם. .2

עותק אחד של כל אחד מהמסמכים  , כאשרעותקים )2( ניהודגש כי על ההצעה להיערך בש .3
, יסומן על ידי המציע כעותק "מקור", והעותק הנוסף ת ההצעותלטופס הזמנ 8 המפורטים בסעיף

, יאומתו על ידי עו"ד כ"העתק נאמן העתקצורפו כיהמסמכים שכל ". העתקיסומן על ידי המציע כ"
  למקור". 

 .הזמנת ההצעותלטופס  9על פי המפורט בסעיף  לקיום ההצעה, כי יש להגיש את הערבות הודגשעוד  .4
, הוא היום האחרון 31.7.2017 עד ליוםבתוקף ' לטופס ההזמנה וזבנוסח נספח על הערבות להיות 

 ).₪ 00025, הערבות הינה בסך של( לתוקף ההצעה למכרז

 הוצגה מפת הרשות ומיקום תיבת המכרזים בנתב"ג.  .5

לחוזה) והצורך בבדיקתו מול חברת הביטוח בטרם תוגש  'ונספח נספח הביטוח ( נושא הודגש .6
שאלות הגשת ההצעה. הובהר, כי שאלות, ככל שישנן בקשר אליו, יש להגיש בתוך המועד הקבוע ל

 במכרז. הבהרה 

 ולכתוב להצעה לצרף שיש במסמכים יתרה הקפדה להקפיד המציעים על כי המשתתפים בפני הודגש .7
 .מתייחס הוא סעיף לאיזה מסמך כל בראש

. הודגש בפני 10:00 השעה עד 3.1.2017האחרון להגשת הצעות הינו יום  המועדכי  הובהר .8
לא יתקבלו  לעילהנקובים  והשעה המועדהמשתתפים כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר 

 .1993-(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג20ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה 
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כל ההודעות וההבהרות שנמסרו ולרבות  המכרז מסמכימסמכי ההצעה (לרבות  את כי, הובהר עוד .9
 אשר בקובץ הקבוע מספורם פי על עוקב באופן וסדורים כרוכים כשהם להגיש יש )במהלך המכרז

 .למשתתפים נמסר

 ת ההצעותזמנה לטופס 7 בסעיף המפורטים הנדרשים התצהירים את כי, המשתתפים בפני הודגש .10
 .1971- "אתשל], חדש[נוסח  הראיות פקודת פי על וחתומים ערוכים, מקוריים כשהם להגיש יש

 הזוכה.מ היקף השירותים שידרשוהודגש בפני המשתתפים כי הרשות אינה מתחייבת ל .11

ותוואי הפרויקט על גבי  העביר סקירה טכנית מקצועית הנוגעת לפרויקטקורב  המתכנן מר אלון .12
 תכניות.

כמו כן שאלות הנוגעות לתנאי  ,פים שאלות טכניות מקצועיותבמהלך המפגש עלו מצד המשתת .13
המשתתפים נתבקשו להעביר את השאלות  .התנאים המקדמיים כפי שנקבעולגבי המכרז לרבות 

במסמך  תימסר למשתתפיםלשאלות התייחסות הרשות ו ,באמצעות הדוא"ל/פקס לגב' ורד אגוזין
 .הבהרה נוסף שיפורסם בהמשך

 

  

  

  

  
  

  ורד אגוזין, קניינית
  אגף לוגיסטיקה

   רשות שדות התעופה
  

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז - על  םא חתווכשה הז מסמך
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