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  לכבוד
  המשתתפות החברות

  באמצעות הפקס                      החברה ל"מנכ :לידי
  
  

מכרז מכרז  -ומתן הבהרות  201610.26.מיום שלמי דמי ההשתתפות מ מפגש פרוטוקול: הנדון
למתן שירותי אספקת כוח אדם לביצוע הרצות בשדה התעופה על  2016/070/0326/00פומבי מס' 

  שם אילן ואסף רמון, עבור רשות שדות התעופה
  

  "אי טים פתרונות אבטחה בע"מ"  :נציגי החברות  :משתתפים
  "בע"ממעוף משאבי אנוש (מקבוצת מעוף) "    
  "בע"מדנאל אדיר יהושע "    
  בע"מ" רפרזנטישן סרביסיסאוורסיס  או.ר.ס."    
  "מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ-תיגבור"    
      
      
  ראש תחום מנהלת מעבר -                 רפי פלדמר   :שדות התעופה נציגי רשות  
  עורך התקשרויות בכיר -מר פלג מצויינים             

 

 . ההשתתפותמשלמי דמי ם מפגש החובה אשר נקבע להתקיי, 2016.10.26 בתאריך .1

  למשלמי דמי ההשתתפות הבהרותו דגשים .2

לטופס  25"), אשר נערך בהתאם להוראות סעיף המשתתפיםבמסגרת מפגש משלמי דמי ההשתתפות (להלן: "
") הרשות") הציגו נציגי רשות שדות התעופה (להלן: "טופס ההזמנההזמנת ההצעות במכרז (להלן: "

. כן ניתנו למשתתפים מספר הבהרות ודגשים לרבות תכולת השירותים שיינתנו למשתתפים את עיקרי המכרז
  נוספים, כדלקמן:

אופן לים שתנו דגינכן  .מורכבותו וחשיבותו ,רות הנדרשיהמכרז, הש מהות ותנאילגבי  סקירהתנה ינ .2.1
כמויות כח האדם הנדרש לביצוע  ,עובדי המציע הזוכהל אישור ביטחוני הנדרשה מתן השירות,

 .אופן מתן השירותו הנדרשרגישות השירות  לחוזה, כמפורט בנספח א' (הנספח התפעולי)ההדמיות 

 יםואישור עריכת הביטוחים כמפורט בנספחהביטוח האחריות וניתנה סקירה מורחבת לנספח הוראות  .2.2
רך הביטוחים הנדרש באמצעות והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל מעלחוזה  1'ה -ו 'ה

 הגורמים המקצועיים מטעמם לנושא זה.

והמשתתפים נדרשו לבחון  לחוזה 'גבנספח כמפורט ניתנה סקירה מורחבת לנספח הוראות הבטיחות  .2.3
 ולבדוק היטב את כל מחויבותם לנושא זה.

לחוזה,  5לטופס הזמנת ההצעות וסעיף  14ניתן הסבר מורחב לתקופת ההתקשרות הנקובה בסעיף  .2.4
הוסבר אופן תחילת מתן השירותים לתקופות השונות וכן אופן מתן ההודעות על ידי מנהל החוזה על 
 תחילת מתן השירותים בכל תקופה לרבות זכותו של המציע הזוכה למתן הודעה במועד הנקוב בסעיף

 לביטול החוזה. 5.3.1.1

והתחייבויות המציע הזוכה בנוגע  הוסברו בהרחבה כל התנאים הנדרשים לעניין השירותים הנדרשים .2.5
לתנאי העסקת העובדים אשר יועסקו מטעם המציע הזוכה במתן השירות, המפורטים, בין היתר, בסעיף 

שכר חוק לחוזה, לרבות, בין היתר, שכר עובדי המציע הזוכה בהתאם ל 6לטופס ההזמנה ובסעיף  8
וד כנקוב בנספח א' (הנספח התפעולי) , גילום שכר, הסעות, הסעדה, אספקת צי1987-מינימום תשמ"ז

 לחוזה וכל יתר התחייבויות המציע הזוכה כנקוב במסמכי המכרז.

 הרישום היומייםניתן הסבר לעניין סעיפי הפיצויים המוסכמים והתמורה, בהתאם להגשת דו"חות  .2.6
 . חודשייםדו"חות ההו

ת כמפורט הרחבה בסעיפים לאופן הגשת כל מסמכי המכרז במסגרת הגשת ההצעו למשתתפיםניתן דגש  .2.7
לטופס ההזמנה יש  7 סעיףהנדרשים המפורטים ב תצהיריםלטופס ההזמנה. כמו כן הודגש כי את  7 - ו 5

פי פקודת הראיות וחתומים באופן אישי ע"י האדם המצהיר ללא -מקוריים ערוכים עללהגיש כשהם 
  צירוף חותמת התאגיד המציע. 
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להקפיד הקפדה יתרה במסמכים שיש לצרף להצעה ולכתוב הודגש בפני המשתתפים כי על המציע  .2.8
 בראש כל מסמך לאיזה סעיף הוא מתייחס.

יום בלטופס ההזמנה, המועד האחרון להגשת הצעות הינו  5.10.2הובהר, כי על פי הנקוב בסעיף  .2.9
הודגש בפני המשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר  .10:00עד השעה  201611.10.

לטופס ההזמנה, לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת  5.10.2המועד והשעה הנקובים בסעיף 
  (ב) לתקנות חובת המכרזים.20תקנה 

 הושם דגש מיוחד לעניין הקדשת תשומת לב המשתתפים והקפדה יתירה על תאימותה במדויק של .2.10
  .הזמנהלטופס ה 'דבנספח הערבות לקיום המכרז לנוסח הערבות המפורט 

 12כמפורט בהרחבה בסעיף  ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, במכרזמהות התחרות  והובהר .2.11
 .לטופס ההזמנה

לנקוב בכל אחת מהעמודות והשורות למכרז וכי המציע נדרש הכספית לאופן הגשת ההצעה ניתן הסבר  .2.12
  .אדם נדרשהתעריף המוצע לכל כח את בטופס ההצעה הכספית  שהוקצו לשם כך

  
  

גיש לה המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך
 .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-פרוטוקול זה כשהוא חתום על

  
  

        
  המציעה + חותמת חתימ

  
  ,בכבוד רב    

  
  פלג מצויינים                

  התקשרויות בכירעורך 
  אגף לוגיסטיקה

  
  
  
  
  

  העתקים:
 סמנכ"ל מסופים ושתפ"א -      מר שלמה אורן

  מנהל ש"ת אילת ועובדה -    מר חנן מוסקוביץ
  ראש מנהלת מעבר ש.ת. רמון -    שרון בן עזראמר 

  רא"ג לוגיסטיקה -      מר אלדד סומר
  סגן ליועץ המשפטי -       קרן כהןעו"ד 

  בכיררפרנט רכש  -      מר בני צלח
 מזכירת ועדת המכרזים -    גב' אריאלה קעטבי
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