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                  12.1.2017  
  

   00310/0070/2016/מכרז פומבי מס' 

ניהול ופיקוח לשלב הביצוע  להתקשרות בחוזה עם חברת ניהול פרויקטים לצורך קבלת שירותי

  עבור רשות שדות התעופה בפרויקט ההסבה לגז טבעי בנתב"ג

  
  7מס'  הבהרה

  

 הבהרה לשאלות הרשות תשובות

לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים  ")הרשותשדות התעופה בישראל (להלן: " רשותתשובות  להלן

  :ההצעות הזמנת לטופס 23.3 סעיף להוראות בהתאם וזאת, שבנדון הפוטנציאליים במכרז

  האם ניתן עוד לרכוש את מסמכי המכרז? :שאלה .1

  למכרז שבנדון. 3בהבהרה מס'  5הרשות מפנה לסעיף  :תשובה

 

לחברתנו פרויקטים במסגרתם הסתיימו העבודות למקטע הצנרת  -  הצעות הזמנת לטופס 6.1.2 סעיף :שאלה .2

כולל טסט לחץ, כאשר טרם התקבל היתר הגזה לציוד הקצה. היות והשירותים במכרז דנן הם ניהול ופיקוח 

  .6.1.2י פרויקטים כאמור לעיל עומדים בתנאי סף מקטע הצנרת, נבקש הבהרתכם כ

ככלל הרשות אינה מוסרת עמדה ביחס לעמידת מציע ספציפי בתנאי המכרז בשלב זה של מענה לשאלות  :תשובה

ורק פרויקטים שהתקבלו עבורם היתר הגזה  לא יחול שינוי בתנאי הסעיף הנ"למבהירה כי  הרשותהבהרה. 

  .6.1.2בסעיף  המקדמי הקבוע תנאייובאו בחשבון לצורך הוכחת עמידה ב

 

לטעמנו  - לטופס הזמנת הצעות סעיף "המציע" –+ נספח ה' , סעיף ב', טבלת המפ"ל  6.1.2סעיף  :שאלה .3

ע לבין ניסיון מנהל הפרויקט ולמתן רוב ומניסיוננו בתחום, אין כל הצדקה להפרדה המלאכותית בין ניסיון המצי

הם  –ניקוד האיכות עבור סעיף המציע, כאשר בפועל משקלם הסגולי וניסיונם של מנהלי הפרויקטים המוצעים 

הם המבדלים את ההצעות שתוגשנה למכרז זו מזו. כידוע לכל המעורבים בתחום, מנהל הפרויקט הוא הגורם 

עבודה, כאשר חברתנו כגורם מוביל ומוכר בשוק ההסבות לגז טבעי תספק אשר דמותו גורלית להצלחת וקידום ה

  מערך ידע, תמיכה וביצוע שוטף. 

יתרה מכך, העובדה כי ניסיון "המציע" לעניין מכרז זה נמדד ברמת מספר פרויקטים אינה עומדת בקורלציה 

בדינמיות הרבה שלו, מאופיין במעבר לתרומת המציע לפרויקט הנוכחי, היות ולמותר לציין כי התחום, הידוע 

עובדים מגוף לגוף בתדירות גבוהה, כאשר חלק נכבד מהפרויקטים המוצגים כפרויקטים של "המציע" עברו זה 

  מזמן ל"מציע" אחר.

 אשר על כן, נבקש כי פרויקטים של מנהל הפרויקט המוצע ייחשבו גם כפרויקטים של המציע לעניין תנאי סף

  בסעיף "המציע". וטבלת המפ"ל 6.1.2

כך למשל, . ההצעות לולקבשישורי וניסיון המציע מרכיב חשוב ביותר כרואה ב הבקשה נדחית. הרשות :תשובה

 ממלא לא הפרויקט מנהל שבהם במצבים גם הפרויקט משימות עם התמודדות יכולת מבטיחים המציע כישורי

  .להחליפו יש אחרות או אלו שמסיבות במידה וגם כראוי מחויבותו את
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נבקש לקבל את המסמכים העיקריים של תכנון הפרויקט או  - )3מעודכן (לפי הבהרה  –נספח א' לחוזה  :שאלה .4

  לקבל באופן פרטני את הנתונים הבאים:

 עבור צנרת פלסטיק וצנרת פלדה בנפרד: אורך צנרת, קטרים, ספיקות, תיאור כללי של שיטות הביצוע,

  בתוואי, מגבלות בטיחות ותפעול עיקריות.התייחסות למכשולים, מבנים 

(קידוח אופקי), עם צנרת  HDDהפרויקט בנתב"ג הוא פרויקט תשתיתי רגיל, שיבוצע לרוב בשיטת  :תשובה

. במהלך מפגשי של צנרת מים ,אופקי קידוח בשיטתלצינור הגז,  במקבילפלסטית. הפרויקט כולל גם ביצוע 

. והיקפו הפרויקט תכולת עלהסבר מפורט  תורשהומנהלי הפרויקט מטעם  מהמתכנןהמציעים, המציעים קיבלו 

  .הפרויקט את המפרטים נוספים מסמכים בפרסום צורך איןבשלב זה  הרשות סבורה כילאור האמור 

  

נבקש כי יוגדרו גבולות הפרויקט אשר באחריות המציע הן  - )3מעודכן (לפי הבהרה  –נספח א' לחוזה  :שאלה .5

והן בהיבט רגולטורי. בתחום זה פרויקט גז טבעי גנרי "פנים מפעלי" מורכב משני מקטעים: מקטע בהיבט הפיזי 

צנרת ומקטע ציוד הקצה. בפרויקט נשוא מכרז זה קיימת רמת מורכבות נוספת בכך שחלק מצרכני הקצה הינם 

אי וודאות רגולטורית  בהקשר זה קיימת - גנרטורים ויתרה מכך במעלה הזרם (לגנרטורים) יתכן שיוצב מדחס גז 

  רבה.

ציוד  לבדיקת דרישהאינה כוללת העבודה  תכולת. מכרזהכראוי במסמכי  מפורטתהעבודה  תכולת :תשובה

באמצעות חברה  העבודה ותאוםלביצוע  לדאוגנדרש  מובהר כי הספקעם זאת, הקצה או אישור ציוד הקצה. 

 על. גז מדחס כולל, היום שמתוכנן כפי, הפרויקט. הקצה ציוד של בודק כגוף, תורשה, שתיבחר על ידי שלישית

 להכיר את הדרישות הרגולטוריות בעניין זה ולפעול בהתאם להשגת מטרות הפרויקט. ספקה

 

במידה וגבולות הפרויקט אינם כוללים את מקטע ציוד הקצה,  - )3מעודכן (לפי הבהרה  –נספח א' לחוזה  :שאלה .6

לסקופ העבודה מאחר וקיים יתרון מובהק לפרויקט כי לגוף המפקח אשר בעל אנו ממליצים כי נושא זה יכנס 

אחריות תיאום וניהול להתייחס לכלל פרויקט הגז: מהלך הצנרת, צרכני קצה וסביבת צרכני הקצה ועוד. נציין 

ת כי ניהול הממשקים ואישור ציוד הקצה נושאים את אי הוודאות הרבה ביותר מבין חלקי הפרויקט ומהווים א

  האתגר הקשה ביותר כיום למזמיני העבודה.

  .לעיל 5 לשאלה מס' תשובההרשות מפנה ל :תשובה

 

כתיבת נהלי הפעלה ופעולות הגזה תלויות גם בציוד  -  7) סעיף 3מעודכן (לפי הבהרה  –נספח א' לחוזה  :שאלה .7

 כך. לאור 7ת, נבקש להבהיר את האחריות הנדרשת בסעיף ורשההקצה הקיים ויוזמן על ידי 

חלה אחריות כוללת לתאום בין כל הגורמים הלוקחים חלק  הספקכמפורט בתכולת העבודה, על  :תשובה

לכתוב נהלים הקשורים  דרשיילא  ספקהמובהר כי  הגזה.ב יסתייםבפרויקט, כך שבסופו של דבר, הפרויקט י

  להפעלת ציוד הקצה. 

 

קף ויכנס לת 6464הבהרה לגבי מצב סביר שבו ת"י נבקש  -  )3מעודכן (לפי הבהרה  –נספח א' לחוזה  :שאלה .8

 והתכנית ההנדסית טרם תאושר. הנ"ל ישפיע על מועד תחילת ביצוע הפרויקט.

אחריות על שינויים בתקינה ועל השפעת השינויים על התחלת העבודות של פרויקט הביצוע.  ספקאין ל :תשובה

קת מסמכי מכרז הביצוע ובכך לצמצם הסיכונים לקחת חלק אקטיבי בבדי הספק עלעל אף האמור, מובהר כי 

  הכרוכים בשינויי תקינה ואחרים.
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  נבקש הבהרה בנוגע לממשק עם חברת החלוקה: - )3מעודכן (לפי הבהרה  –נספח א' לחוזה  :שאלה .9

 ? מיקום תחנת החיבור של חברת החלוקהמה  .9.1

 ? האם נחתם הסכם עם חברת החלוקה .9.2

החלוקה: בהתבסס על כך שבסקטור זה מועדי החיבור מצד חברת החלוקה מועד משוער לחיבור מצד חברת  .9.3

נדחים פעמים רבות בחודשים ואף בשנים נבקש התייחסות לסטטוס ההיתרים/תכנית העבודה/מיקום 

 הצינור הקיים של חברת החלוקה.

 נבקש התייחסות לשאלה האם בכוונת המזמין להתקדם לשלבי ביצוע הפרויקט במקרים הבאים: .9.4

 עוד לא נחתם הסכם עם חברת החלוקהכל  .9.4.1

  נחתם הסכם אך מועד החיבור הצפוי הינו הרבה מעבר לפרק הזמן הדרוש לביצוע הפרויקט. .9.4.2

 :תשובה

 "ש הקיים.למט, בסמוך נתבגידי רשות הגז במתחם - על מיקום החיבור לחברת החלוקה נקבע – 9.1  

 עםהקרובים ובכל מקרה לפני חתימת החוזה  חודשיםהלחתום על החוזה במהלך  הרשות מתעדתלא.  – 9.2

  .לגז הסבה ביצוע קבלן

. אין עימהשל הרשות  בהסכםאפשרות להתייחס לעמידה של חברת החלוקה בלו"ז שיקבע  רשותאין ל – 9.3

עם חברת  ה הרשותמידע על מיקום עבודות חברת החלוקה באזור. יחד עם זה, בפגישות שקיימ רשותל

  .החוזה מחתימת יםחודש 24 תוךשל נתב"ג  לחיבורלהתחייב החלוקה, החברה מוכנה 

  בניה של פרויקט הגז. היתרקבלת ל מחוזיתה עדהולו בקשה הגישה תורשה

 שני את לקדם הכוונה לפרסום מכרז הביצוע ולחתימה של הסכם החלוקה במקביל. הרשות נערכת – 9.4

  .במקביל המהלכים

יודגש כי האמור הינו צפי בלבד של הרשות, ואין בהם משום התחייבות בקשר להתקשרות עם חברת 

  החלוקה. 

  

  ות נוספותהבהר

 .המכרז של העבודה מתכולת להפחית כדי"ל הנבתשובות  אין .1

 מחתימת היא וצוותו הפרויקט מנהלהספק באמצעות  של מתן השירותים שתקופת בחשבון לקחת המציע על .2

יובהר כי  עוד. המכרזוכד', כמפורט במסמכי  נוהליים כתיבת, הדרכה, הגזה של המוצלח םלסיו ועד החוזה

 או הביצוע הקבלן בעבודות תלוי יהיהתקופת ההתקשרות  במהלךבפועל  שיתנו שירותים התפקידים בעלי מספר

מנהל הפרויקט ואנשי צוותו  מתן השירותים באמצעות היקף. זה מכרז של העבודה שבתכולת אחרות במשימות

בלוח הזמנים ומילוי כל  עמידהשתבטיח  כך, הרשותתתואם מראש ותאושר על ידי מנהל הפרויקט מטעם 

 .העבודה שבתכולת משימות

והתייחסות הרשות אליהן הינה בהתאם  13.12.16שאלות ההבהרה לעיל נשאלו במהלך המפגש שנערך ביום  .3

שאלות הבהרה חלף,  גשתלההאחרון  המועד. למען הסר ספק מודגש כי לפרוטוקול המפגש 13לאמור בסעיף 

  לרשות שאלות נוספות.  לא ניתן להגישו
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  המציע: חותמת+  החתימ
  

__________________________  
  
  
  
  
  

  בברכה,
  

  אגוזין ורד
  ה, אגף לוגיסטיקקניינית

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