
  
  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750661:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  

1

  2016 נובמבר 01      
  

        
  המשתתפות החברות לכבוד
  החברה ל"מנכ  :לידי

  "לדואפקס/באמצעות               
  

למתן שירותי אספקת כוח אדם לביצוע הרצות בשדה  2016/070/0326/00מכרז פומבי מס'  :הנדון
  אילן ואסף רמון, עבור רשות שדות התעופה התעופה על שם

  

  1הבהרה מס' 
  

 , להלן התייחסות רשות")טופס ההזמנהת ההצעות במכרז (להלן: "לטופס הזמנ 24.4בהתאם להוראות סעיף  .1
  בקשר עם המכרז שבנדון: ואשר נשאל ותלשאל ")הרשותשדות התעופה (להלן: "

  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  ותהצעה זמנתטופס ה

הרשות מבהירה כי לא נדרש תצהיר להוכחת עמידת 
המציעים בהוראות הסעיף. על המציעים להגיש במסגרת 

   .7.4הצעתם את המסמכים הנקובים בסעיף 

 .1  6.1.5  .תצהיר הרלוונטי לסעיףלקבל נוסח קש ובמ

כאשר נושא משרה מצהיר הוא עושה  – 2פסקה   הבקשה נדחית.
כי זאת בשם המציע ולא באופן אישי. מבוקש 

התצהירים הנדרשים יחתמו ע"י המצהיר בצירוף 
  חותמת המציע.

7.8  2. 

  טופס הצעה כספית

וצמד על ידי הרשות לעדכוני שכר ת התמורההאם   שלילי.
  מינימום.

 .3  כללי

בשלב זה, הרשות אינה יודעת האם תתקיים תחבורה 
 6.7ציבורית לשד"ת רמון. תשומת לב המציעים לסעיף 

לחוזה לעניין התחייבות הקבלן לביצוע הסעות העובדים 
  לשד"ת רמון. 

תחבורה ציבורית מת קיי תהא/מתהאם קיי
  שד"ת רמון?ל

 .4  כללי

שינויים עקבות מבוקש להצמיד את התמורה ב  הבקשה נדחית.
רגולטוריים בתחום שכר העובדים והתנאים 

  הסוציאליים.

4.3  5. 

  חוזה

את המילים "וכלפי כל   להחליףמבוקש  - 2שורה   הבקשה נדחית.
  ן"."על פי די במיליםצד שלישי" 

"הואיל" 
  חמישי

6. 

  הבקשות נדחות.

אין בסעיפים אלו כדי להגביל חופש הרשות מבהירה כי 
  עיסוק של העובד.

בהם נציג הקבלן מבקש לסיים עבודתו מקרים ב
אצל הקבלן מטעמים אישיים/מקצועיים לא ניתן 
להגביל את חופש העיסוק של אותו עובד בשל 

  .החלטת הרשות

2.2.4 ,7.2.3 7. 
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

לפיו נדרש  7.2.2מופנית לסעיף המציעים תשומת הלב  
בכל מקרה אישור הרשות לזהות העובד שיחליף את 

בנסיבות בהן סיום העסקה העובד שמסיים עבודתו, גם 
לצורך בקבלת אישור וכן  אינו נובע מיוזמת הקבלן

  ביטחוני לכל עובד על פי הוראות החוזה. 

מופנית לכך שבכל הנוגע המציעים כמו כן תשומת לב 
לנציג הקבלן קיימת חשיבות לנציג קבוע לאורך כל תקופת 

לנספח התפעולי). עם זאת  5ההתקשרות (ראו סעיף 
בנסיבות שאינן בשליטת או ביוזמת הקבלן מובהר כי 

ואשר יחייבו החלפת נציג הקבלן במהלך תקופת 
 ימים מראש 30 הודעת הקבלן לרשותדרש יההתקשרות, ת

  וכן אישור הרשות לזהות המועמד החלופי.  ובכתב

  :כדלקמן יתווסף 2.2.4סעיף ללפיכך בסיפא 

ו בנסיבות שאינן בשליטת או ביוזמת הקבלן ואשר יחייב"
ימסור החלפת נציג הקבלן במהלך תקופת ההתקשרות, 

ובכתב תוך פירוט  ימים מראש 30 לרשותהודעה  הקבלן
והכל מבלי לגרוע מהצורך  הסיבה להחלפת נציג הקבלן,

   "אישור הרשות לזהות המועמד החלופי. בקבלת

 לחילופיןאו  למחוק את  המילה "מראש"מבוקש 
כמתואר  כי במקרים מסוימיםאת הנקוב לסייג 

דרש הסכמת הרשות מראש ובכתב ילעיל לא ת
  אלא די בהודעה לרשות.

  

  הבקשה נדחית.

  

המצאת הרישיון החדש מועד לשנות את  מבוקש
כח אדם עד למועד תום תוקף הרישיון  ןשל קבל

הקיים מהסיבה שאין הדבר תלוי במציע אלא 
  .במשרד הכלכלה בלבד

3.4  8. 

וכי  הסעדה בשד"ת רמוןהרשות מבהירה כי לא קיים ספק 
על הקבלן לדאוג להסעדת עובדיו במשך כל זמן ביצוע 

לחוזה ולהוראות  6.6השירותים בהתאם להוראת סעיף 
  נספח א' (הנספח התפעולי).

על פי ההסכם הקיבוצי בענף כוח אדם יש להשוות 
 תנאים לעובדי קבלן כ"א לעובדיו של מזמין

  בנושא ארוחות. השירותים

בשד"ת האם קיים ספק הסעדה לעובדי הרשות 
האם הקבלן יוכל להתקשר עמו אם כן, ?  רמון

אילו ארוחות במהי עלות הארוחות וובהסכם? 
  מדובר? 

 האם מנוכה שווי בגין הארוחות לעובדי הרשות?
  ומהו גובה הניכוי?

6.6  9. 

 6.10.1-6.10.2תשומת לב המציעים להוראות סעיפים 
לחוזה, לפיהם תקופת מתן השירותים נשוא החוזה על ידי 

חודשים לרבות  9עובד/ת קבלן לא תעלה על תקופה של 
לחוזה, העוסק בחבות הקבלן בעת  6.10.3הוראות סעיף 

  .על ידי מי מעובדיוסיום מתן השירותים 

יחול במקרה  מבוקש להבהיר האם האמור בסעיף
 תקופת את השלימה אשר בהריון עובדתו

   חודשים). 9(קרי,  חוק פי על ההעסקה

6.10.3  10. 

  הבקשה מאושרת. 

בסוף סעיף זה יתווסף בסיפא  "וכן דמי חבר או דמי טיפול 
  ארגוני (ככל שחל)".

מס ינוכה משכרו של העובד כי להוסיף מבוקש 
  .ארגון עפ"י ההסכם הקיבוצי בענף כ"א

6.11.6  11. 

המילה "מלאה" מבוקש להחליף את  – 12שורה   הבקשות נדחות.
  "על פי דין".במילים 

משפט האחרון בסעיף מבוקש למחוק את הכמו כן 
  ...הקבלן"ו"הכל כאילו בוצע

7.1.2  12. 
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

המילים "בכפוף לכל דין"  להוסיף את מבוקש  הבקשה נדחית.
  .בתחילת המשפט

7.3.1  13. 

 .14  7.3.4  איזה ציוד מגן על הקבלן לספק לעובדיו?  לחוזה. 6.5תשומת לב המציעים לסעיף 

  הבקשה נדחית.

 כל ולהנפיק" עם זאת, הסעיף יתוקן כך שלאחר המילים
 "בקשר לשירותים".  יתווספו המילים "מסמךו/או  מידע

סוף הסעיף את המשפט מבוקש להוסיף ב
ובלבד שדרישות אלה מצוינות במפורש ": כדלקמן

   .מכרז"מסמכי הב

8.2  15. 

הרשות מבהירה כי ייצוג הרשות מתייחס בין היתר 
להשתתפות בישיבות בהשתתפות גורמים פנימיים ו/או 
חיצוניים וייצוג הרשות, באם יידרש לכך ע"י מנהל 
 החוזה, בנושאים הנוגעים להתקשרות נשוא החוזה בלבד.  

 .16  8.3  מבוקש להבהיר במה כרוך ייצוג הרשות.

כי לקבלן תינתן אפשרות להתגונן בטרם  מבוקש   להלן. 18למענה הרשות לשאלה תשומת לב המציעים 
  .ישיפו

9  17. 

  הבקשה מאושרת.  .א

הבקשה נדחית. עם זאת, לאחר המילים "עורך דין"   .ב
  תתווסף המילה "סבירים".

שתוגש ו/או "עם זאת, לאחר המילים הבקשה נדחית.   .ג
" ובהתייחס אליהם תינקט על ידי גורם כלשהו

  "על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו". המיליםיתווספו 

  :כדלקמןתתווסף הפסקה  9.1בסוף סעיף בנוסף, 

"מובהר בזאת כי ככל שהמקור לשיפוי הוא בתביעת 
צד שלישי בנזיקין ו/או בקשר לקיומם של יחסי עובד 
מעביד בין הרשות לבין עובדי מבין עובדי הקבלן, 

על מור, על קיומה של תביעה כאהרשות לקבלן  תודיע
הזדמנות לו, עד כמה שהדבר בשליטתה,  מנת לאפשר

  להתגונן כנגדה." סבירה 

לאחר המילה מבוקש להוסיף  - 2שורה   .א
  ."בכתב"את המילה "לכך" 

לאחר המילים מבוקש להוסיף  - 4שורה   .ב
 "סבירים ומקובלים".את המילים עורך דין" "

בסוף הסעיף את המשפט מבוקש להוסיף   .ג
שתוצאתם של אלה בפסק "ובלבד כדלקמן: 

דין שביצועו לא עוכב וכי הרשות הודיעה 
לקבלן אודות כל טענה ו/או תביעה תוך ולא 

ימים מקבלתה ונתנה לקבלן  3 -יאוחר מ
הזדמנות סבירה להתגונן. הרשות לא תתפשר 
בכל הליך כאמור  לעיל מבלי לקבל את 

לפשרה מראש ובכתב וזאת קבלן הסכמת ה
  כתנאי לשיפוי."

9.1  18. 

 הבקשה מאושרת.  .א

  הבקשה נדחית.  .ב

    

מבוקש להוסיף לאחר המילה  - 1שורה   .א
  "הראשונה" את המילה "בכתב".

בסוף הסעיף את המשפט  מבוקש להוסיף  .ב
 בפסק אלה של שתוצאתם ובלבדכדלקמן: "

 הודיעה הרשות וכי עוכב לא שביצועו דין
 ולא תוך תביעה או/ו טענה כל אודות לקבלן
 לקבלן ונתנה מקבלתה ימים 3 -מ יאוחר

 תתפשר לא הרשות. להתגונן סבירה הזדמנות
 את לקבל מבלי לעיל  כאמור הליך בכל

 וזאת ובכתב מראש לפשרהקבלן ה הסכמת
  ."לשיפוי כתנאי

9.2  19. 

 .20  11  מבוקש לשנות את סכומי הפיצויים בסעיף.  .הבקשה נדחית
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  הבקשות נדחות.

  

"על אף האמור  המיליםמבוקש למחוק את   .א
את המילים "הבלעדית החליף בכל דין" וכן ל

  ."על פי דין"במילים המוחלטת ומלאה" 

לאחר המילים מבוקש להוסיף  - 4שורה   .ב
בשל מעשי ו/או את המילים ""שנגרמו" 

  .מחדלי הקבלן"

12.2  21. 

 הבקשה מאושרת.  .א

תידרש הבקשה נדחית. עם זאת, לאחר המילים "  .ב
(וככל שמקורה " המשפט " יתווסףהרשות לשאת

על פי פסק דין שלא עוכב  -בתביעה של צד שלישי
 .)ביצועו"

תתווסף  12.3הבקשה נדחית. עם זאת, בסוף סעיף   .ג
  הפסקה כדלקמן:

"מובהר בזאת כי ככל שהמקור לשיפוי הוא בתביעת 
צד שלישי בנזיקין ו/או בקשר לקיומם של יחסי עובד 

בלן, מעביד בין הרשות לבין עובדי מבין עובדי הק
על על קיומה של תביעה כאמור, הרשות לקבלן  תודיע
הזדמנות אפשר לו, עד כמה שהדבר בשליטתה, מנת ל

  להתגונן כנגדה." סבירה 

לאחר המילה מבוקש להוסיף  - 1שורה   .א
  ."בכתב"את המילה "הראשונה" 

לאחר המילים "לפי מבוקש להוסיף  – 3שורה   .ב
"ואשר נפסקו בפסק דין את המילים העניין" 

  שביצועו לא עוכב".

והקבלן "להחליף את המשפט מבוקש   .ג
במשפט כדלקמן: בקשר לכך" מוותר.... 

"הרשות תודיע לקבלן אודות כל טענה ו/או 
ימים מקבלתה  3 -תביעה תוך ולא יאוחר מ

ותיתן לקבלן הזדמנות סבירה להתגונן. 
הרשות לא תתפשר בכל הליך כאמור לעיל 

רה לפשהקבלן מבלי לקבל  את הסכמת 
  מראש ובכתב וזאת כתנאי לשיפוי."

12.3  22. 

הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים למענה הרשות 
  לעיל.  22לשאלה 

 :כדלקמן משפטסעיף את הנבקש להוסיף בסוף ה
האמור לעיל בתנאי כי הרשות הודיעה מבעוד "

מועד לקבלן על הנזק, האובדן או התביעה כך 
  "שיהיה באפשרותו להתגונן.

12.3  23. 

  נדחית. הבקשה

  יתוקן כדלקמן:  13.5עם זאת, סעיף 

 הודעה למתן בכפוף"הרשות תהא רשאית לממש 
את הערבות לקיום החוזה,  לקבלן, ימים 5 בת מראש

כולה או חלקה, מבלי צורך לפנות לערכאות כלשהן, 
לבוררות או למשא ומתן משפטי, וכן מבלי שתידרש 

  לנמק את החלטתה.

המשפט  בסוף הסעיף אתמבוקש להוסיף 
לבד שנתנה הודעה לקבלן בכתב ב"ו כדלקמן:

לתיקון ההפרה שבגינה נדרש המימוש תוך פרק 
  הזמן הנקוב בהודעה והקבלן לא עשה כן."

13.5  24. 

 16.2.2.3עם זאת, המועד הנקוב בסעיפים  הבקשה נדחית.
   .ימים 30 -יעודכן ל 16.2.2.4 -ו

מאחר והדבר יום  60 -לאת המועד לשנות מבוקש 
  תלוי ברשויות ממלכתיות.

16.2.2.3 ,
16.2.2.4  

25. 

  תפעולי נספח -נספח א' 

לנספח א' (הנספח  7.1תשומת לב המציעים לנקוב בסעיף 
  התפעולי).

את תאריכי  הקבלןכמה זמן מראש יקבל 
  ?ההדמיות

 .26  כללי

הרשות תשלם לקבלן תמורה בגין כל שעת עבודה של 
ראשי הקבוצה ונוסעים מדומים אשר ישתתפו בתדריכים, 

  התחקירים וההכנות. 

האם שעות התדריכים, התחקירים וההכנות אשר 
  יבוצעו ע"י העובדים יחשבו כשעות עבודה?

4.2.2 ,
4.2.3 ,4.5.5 

27. 

 .28  4.3  האם העובדים יתפעלו מערכות מחשוב כלשהן?  שלילי.
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האם שעות העבודה כוללות גם עבודה בימי   לחוזה. 4.2תשומת לב המציעים לנקוב בסעיף 
  שישי/שבת /ערבי חג/חג?

4.3.2  29. 

 הבקשה נדחית.  .א

  חיובי.  .ב

  המגדרית.החלוקה את  לבטל מבוקש  .א

ה ל"כח אדם חדש" חלה גם על ישהאם הדר  .ב
   נוסעים מדומים בעלי מוגבלות?

6.3.2  30. 

ימי הדמיות לעובד  3 -לבטל את ההגבלה לנבקש   הבקשה נדחית.
או לחילופין להגדיל את מספר ימי ההדמיות לכל 
עובד הואיל ומדובר בכמות שעות עבודה מועטות 

  .לכל עובד

7.1.1  31. 

הרשות מבהירה כי האישור הביטחוני לעובדים יומצא 
ימים מהגשת רשימת העובדים. הקבלן רשאי להגיש  3תוך 

מהנדרש לצורך קבלת האישור רשימת עובדים גדולה 
  הביטחוני.

מבוקש  לעובד? ביטחוני אישור ניתן זמן כמה תוך
מהנדרש  גדולהת עובדים רשימכי יתאפשר להגיש 

לכל העובדים ביטחוני  אישורקבלת  צורךל
  .הנדרשים

7.1.1  32. 

במקרה הנקוב יעדכן מנהל השירות את מנהל 
החוזה/אחראי ביצוע ההרצה מטעם הרשות לקבלת 
אישורו לאספקת העובדים הנוספים, מעבר לכמות 

 5הנדרשת. הרשות מבהירה כי תאושר חריגה של עד 
  ליום הדמיה. בלבד עובדים

האם יתאפשר לקבלן לספק כמות עובדים גדולה 
מהנדרש לצורך ביצוע ההדמיות וזאת במקרים 

מכח  100% -בהם תהא התייצבות של למעלה מ
  האדם הנדרש? 

7.1.1  33. 

האם המונח "כבודת יד" כולל גם תיק יד ו/או תיק   חיובי.
  גב ו/או שווה ערך?

7.1.1  34. 

הרשות מבהירה כי הקסדה אשר תסופק לעובדים ע"י 
"קסדות בטיחות  - 481הקבלן לעמוד בתקן ישראלי 

  תעשייתיות".

 .35  7.3  מבוקש להבהיר את סוג הקסדה.

לנספח  7.7 -לחוזה ו 6.6פים סעישלילי. בהתאם לנקוב ב
, על הקבלן לדאוג לארוחות ושתייה של כלל לחוזה א'

  הדמיה.היום  במהלךהעובדים 

האם הרשות תדאג למתקני שתייה לעובדים, 
  מעבר למחויבות הקבלן להסעדת העובדים?

7.7  36. 

הרשות מבהירה כי התמורה לקבלן תשולם בגין שעות 
עבודה אשר יחולו מזמן רישום העובדים ולאישור מנהל 

ההדמיה ושחרור העובדים להסעות חזרה  החוזה על סיום
  משד"ת רמון למעונותיהם.

האם זמן הרישום, טרם תחילת ההדמיה, יחשב 
  כשעות עבודה?

8  37. 

לנספח א'  7.1.1תשומת לב המציעים להוראות סעיף 
  (הנספח התפעולי) לעניין כ"א חדש.

 .38  8  מבוקשת הבהרה למונח כ"א חדש".

בטבלה כוללות את הרשות מבהירה כי השעות הנקובות 
  זמן ההפסקה לעובדים.

בטבלה המצורפת מצוינות שעות הניסוי אשר אינן 
  כוללות הפסקה, מבוקשת הבהרתכם.

8  39. 

  בטיחות וגיהות - 'גנספח 

הרשות מבהירה כי בטרם ביצוע כל הדמיה יבוצע על ידה 
  תדריך בטיחות לכלל העובדים.

האם עובד שהגיע ליום הדמיה אחד צריך לעבור 
  שעות?  8הדרכה של 

6  40. 
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  אחריות וביטוח - ' הנספח 

הבקשות נדחות. עם זאת בסיפא של הסעיף תתווסף 
  הפסקה כדלקמן:

"מובהר בזאת כי ככל שהמקור לשיפוי הוא בתביעת 
צד שלישי בנזיקין ו/או בקשר לקיומם של יחסי עובד 
מעביד בין הרשות לבין עובדי מבין עובדי הקבלן, 

על על קיומה של תביעה כאמור, הרשות לקבלן  תודיע
מנת לאפשר לו, עד כמה שהדבר בשליטתה, הזדמנות 

  ."סבירה להתגונן כנגדה

מבוקש להוסיף לאחר המילים  - 3שורה   .א
"ואשר נפסקו את המילים "נדרשה לשלם" 

  .בפסק דין שביצועו לא עוכב"

מבוקש להוסיף בסוף הסעיף את המשפט   .ב
"ובלבד שתהיינה סבירות כדלקמן: 

ומקובלות. שיפוי כאמור לעיל יעשה בכפוף 
לכך הרשות הודיעה לקבלן אודות כל טענה 

ימים  3 -ו/או תביעה תוך ולא יאוחר מ
מקבלתה ונתנה לקבלן הזדמנות סבירה 
להתגונן. הרשות לא תתפשר בכל הליך כאמור 

לפשרה קבלן לעיל מבלי לקבל את הסכמת ה
  מראש ובכתב וזאת כתנאי לשיפוי."

אחריות, 
  סעיף ג'

41. 

מבוקש למחוק את המילה "הפסד" בשורה   הבקשה נדחית.
  הראשונה.

אחריות, 
  סעיף ג'

42. 

ניתן להוסיף להחליף את הבקשה נדחית. עם זאת   .א
המילים ל"להבטחת אחריותו החוקית של הקבלן 

 כמפורט לעיל.

  הבקשה מאושרת.  .ב

המילים "להבטחת מבוקש למחוק את   .א
  אחריות הקבלן כמפורט לעיל".

קש להוסיף לאחר המילים "על מבו -  2שורה   .ב
חשבונו" את המילים "בעצמו ו/או באמצעות 

  מי מטעמו".

ביטוח, 
  סעיף א

43. 

  מחוק את המילה: "מיד".מבוקש ל  .א  נדחות.הבקשות 

קש להוסיף לאחר המילים "ככל שיידרש" ובמ  .ב
  את המילים "באופן סביר".

המילים הסעיף את להוסיף בסוף מבוקש   .ג
 "ובלבד שאין בכך כדי לפגוע בזכויות הקבלן".

ביטוח, 
  )1סעיף ב(

44. 

כי המילים "לא יאוחר מיומיים לפני מבוקש   הבקשה נדחית.
  במילה: "עם".יוחלפו מועד" 

ביטוח, 
  )2סעיף ב(

45. 

  למחוק את המילה "כל".מבוקש  – 5שורה   .א  הבקשות מאושרות.

להוסיף לאחר המילים מבוקש  – 8שורה   .ב
"משלים לביטוחי הקבלן" את המילים 
"שייערכו בקשר עם מתן השירותים על פי 

  חוזה זה".

להוסיף לאחר המילים מבוקש  – 10שורה   .ג
את המילים "שייערכו "ובביטוחי חבויות" 

  בקשר עם מתן השירותים על פי חוזה זה".

ביטוח, 
  )4סעיף ב(

46. 

את המילים "אשר לא מבוקש להחליף  - 3שורה   הבקשה מאושרת.
  " במילה: "בסך".-יפחת מ

ביטוח, 
  סעיף ג

47. 
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להוסיף לאחר המילים "אשר מבוקש  - 4שורה   הבקשה מאושרת.
שמסרה "וזאת לאחר שפט ביצעה כאמור" את המ

הרשות הודעה בכתב לקבלן והקבלן לא ערך 
ימי עסקים ממועד  14בעצמו את הביטוח בתוך 

  קבלת הודעת הרשות".

ביטוח, 
  סעיף ד

48. 

מבוקש לחילופין  אולמחוק את הסעיף מבוקש   הבקשה נדחית.
המשפט כדלקמן:  אתהסעיף להוסיף בסוף 

"למרות האמור בסעיף זה, מובהר, כי אי המצאת 
חוזה כת ביטוח לא תהווה הפרה של האישור ערי

אלא אם הודיעה הרשות לקבלן בכתב על אי 
 14ההמצאה והקבלן לא המציא אישור חתום תוך 

  ימי עסקים ממועד קבלת הודעת הרשות".

ביטוח, 
  סעיף ה

49. 

  םאישור עריכת ביטוחי – 1ה'נספח 

להוסיף לפני המילים: כי ניתן יהיה קש ובמ  הבקשה מאושרת.
  ".ל"הסכם מיום" את המילים: "בקשר 

 .50 שורת הנדון

 הבקשה מאושרת.  .א

 הבקשה מאושרת.  .ב

 הבקשה מאושרת.  .ג

הבקשה מאושרת בכפוף לכך שלנספח ה' יתווספו   .ד
 הסעיפים כדלקמן:

הקבלן מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו קבלני "
משנה בקשר עם התקשרות נשוא הסכם זה, על 

לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם הקבלן 
  אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם.

מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן נושא באחריות 
בלעדית כלפי הרשות ו/או צדדים שלישיים כלשהם 
לכל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שיגרם עקב מעשי ו/או 
מחדלי קבלני המשנה מטעם הקבלן, והקבלן יהיה 

את הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או  אחראי לפצות
הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה 
מטעמו כאמור, בין אם נזק ו/או אבדן ו/או הפסד 
מכוסה במי מהפוליסות שהתחייב הקבלן לערוך ובין 

  "אם לאו.

 הבקשה מאושרת.  .ה

 הבקשה מאושרת.  .ו

 הבקשה מאושרת.  .ז

  הבקשה מאושרת.  .ח

ניתן יהיה להחליף את כי קש ובמ - ס"ק ב  .א
 המילים "שלא יפחתו מסך" במילה "בסך".

מבוקש כי ניתן יהיה להחליף את  -ס"ק ב   .ב
 ₪. $4,000,000 בסכום  1,000,000הסכום 

כי ניתן יהיה למחוק את קש ובמ - ס"ק ג  .ג
 .כל": "ההמיל

מבוקש כי ניתן יהיה להחליף את  -ס"ק ג   .ד
המילים "וכל הבאים" במילים "לרבות חבות 

 הקבלן בגין הבאים".

את להחליף מבוקש כי ניתן יהיה  - דס"ק   .ה
במילים  "לכלול את אחריותה של: "יםהמיל

 ."לשפות את"

את  להחליףמבוקש כי ניתן יהיה  - הס"ק   .ו
במילים "יהיו  "תנאיהמילים "לא יפחתו מ

  .בהתאם לתנאי"

 לפנימבוקש כי ניתן יהיה להוסיף  - הס"ק   .ז
 דל".המילה "מגהמילה "ביט" את 

מבוקש כי ניתן יהיה להוסיף לאחר  -ס"ק ה   .ח
  ."2013המילה "ביט" את השנה "

 -  1סעיף 
פוליסה 
לביטוח 
אחריות 

חוקית כלפי 
הציבור (צד 

  שלישי)

51. 
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 הבקשה מאושרת.  .א

 הבקשה מאושרת.  .ב

הבקשה מאושרת בכפוף לכך שלנספח ה' יתווספו   .ג
 הסעיפים כדלקמן:

קבלני הקבלן מתחייב כי במידה ויועסקו על ידו "
משנה בקשר עם התקשרות נשוא הסכם זה, על 
הקבלן לוודא כתנאי לתחילת העסקתם כי הינם 

  אוחזים בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם.

מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן נושא באחריות 
בלעדית כלפי הרשות ו/או צדדים שלישיים כלשהם 
לכל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שיגרם עקב מעשי ו/או 

לי קבלני המשנה מטעם הקבלן, והקבלן יהיה מחד
אחראי לפצות את הרשות בגין כל נזק ו/או אבדן ו/או 
הפסד שייגרם עקב מעשי ו/או מחדלי קבלני המשנה 
מטעמו כאמור, בין אם נזק ו/או אבדן ו/או הפסד 
מכוסה במי מהפוליסות שהתחייב הקבלן לערוך ובין 

  "אם לאו.

 הבקשה מאושרת.  .ד

 .הבקשה מאושרת  .ה

 הבקשה מאושרת.  .ו

 הבקשה מאושרת.  .ז

 הבקשה מאושרת.  .ח

 הבקשה מאושרת.  .ט

  הבקשה מאושרת.  .י

כי ניתן יהיה להחליף את קש ובמ - ס"ק ב  .א
 המילים "שלא יפחתו מסך" במילה "בסך".

מבוקש כי ניתן יהיה להחליף את  -ס"ק ב   .ב
 ₪. $20,000,000 בסכום  5,000,000הסכום 

 מבוקש כי ניתן יהיה להחליף את -ס"ק ג   .ג
המילים "וכל הבאים" במילים "לרבות חבות 

 הקבלן בגין הבאים".

מבוקש כי ניתן יהיה להוסיף לאחר  -ס"ק ג   .ד
על פי פקודת המילה "מטעמו" את המילים "

הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות 
 למוצרים פגומים תש"ם".

מבוקש כי ניתן יהיה להחליף את  –ס"ק ג   .ה
 ת".המילה "כלשהי" במילה "מקצועי

מבוקש כי ניתן יהיה להחליף את  –ס"ק ד   .ו
 המילה "תכלול" במילים "מורחבת לשפות".

את להחליף מבוקש כי ניתן יהיה  - דס"ק   .ז
במילים "מי מעובדי  "הנפגע: "ההמיל

 .הקבלן"

את  להחליףמבוקש כי ניתן יהיה  - הס"ק   .ח
במילים "יהיו  "תנאיהמילים "לא יפחתו מ

  .בהתאם לתנאי"

 לפנימבוקש כי ניתן יהיה להוסיף  - הס"ק   .ט
 המילה "מגדל".המילה "ביט" את 

מבוקש כי ניתן יהיה להוסיף לאחר  -ס"ק ה   .י
  ."2013המילה "ביט" את השנה "

 - 2סעיף 
ביטוח 

אחריות 
  מעבידים

52. 

 הבקשה נדחית.  .א

  הבקשה מאושרת.  .ב

כי ניתן יהיה למחוק את קש ובמ - 1ס"ק   .א
 .הסעיף

 יהיה להחליף אתכי ניתן קש ובמ - 5ס"ק   .ב
  ".לשינוי לרעה" במילים" לצמצום" ההמיל

סעיף 
הוראות 
  כלליות

53. 

  
  

 המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך
 .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז- על מהא חתויכשה הבהרה זוגיש לה

  
  

_________________  
  חתימה + חותמת המציע

  
  

  ,בכבוד רב
  

  פלג מצויינים
  ורך התקשרויות בכירע
  גף לוגיסטיקהא



  
  

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750661:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  
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  העתקים:
 סמנכ"ל מסופים ושתפ"א -       מר שלמה אורן

  מנהל ש"ת אילת ועובדה -     מר חנן מוסקוביץ
  ראש מנהלת מעבר ש.ת. רמון -     מר שרון בן עזרא
  רא"ג לוגיסטיקה -       מר אלדד סומר
  סגן ליועץ המשפטי -        עו"ד קרן כהן
  רפרנט רכש בכיר -       מר בני צלח
  ראש תחום מנהלת מעבר -       מר רפי פלד

 מזכירת ועדת המכרזים -     גב' אריאלה קעטבי
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