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 19/09/16  

  :לכבוד
  משלמי דמי ההשתתפות

    החברה"ל מנכ לידי
  

להתקשרות בחוזה לאספקה, התקנה והפעלה  2016/070/0350/00מכרז פומבי מס'  :הנדון
  ), מגדלי קירור וכל מערכות העזר להגדלת הספק הקירור 9- ו 8( צ'ילרים 2של 

  בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה 3במרכז האנרגיה של טרמינל 

, עדכון ומענה על 04.09.2016 מיום משלמי דמי ההשתתפותפרוטוקול מפגש  - 3מספר הבהרה  תהודע
  שאלות

   :משתתפים

  מהנדס ראשי לחשמל -  יובל מרגוליס מר :")הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "
  מהנדס ראשי לחשמל - מר רפאל עידן                                                                        
  מפקח לעבודות חשמל -מר אסי לופו                                                                        

  רמ"ח מיזוג אויר -  מר אלי ארביב                                                                       
  יועץ מיזוג אויר -מר עופר גורפינקל                                                                        

  קניין -  זיו קופרמר                                                                        
  

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 .1

כמפורט הכל  ות ומהותן,הנדרש וכן לעבודות, המכרז תנאיו מהות לגבי סקירה ניתנה .1.1
 .בהרחבה במסמכי המכרז

  הוצגו מסמכי המכרז והאופן בו על המציעים להגיש הצעתם. .1.2

, כאשר עותק אחד של כל אחד מהמסמכים עותקים )2( ניהודגש, כי על ההצעה להיערך בש .1.3
והעותק הנוסף , יסומן על ידי המציע כעותק "מקור", לטופס ההזמנה 6 המפורטים בסעיף 

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

הזמנת לטופס  8.6על פי המפורט בסעיף  לקיום ההצעה, כי יש להגיש את הערבות הודגשעוד  .1.4
ההזמנה ' לטופס דבנוסח נספח להיות על הערבות  .")טופס ההזמנהההצעות (להלן: "

(הערבות הינה בסך  ., הוא היום האחרון לתוקף ההצעה למכרז2017.03.30 עד ליוםבתוקף ו
 .₪ ) 000500,של

 הוצגה מפת הרשות ומיקום תיבת המכרזים בנתב"ג.  .1.5

לחוזה) והצורך בבדיקתו מול חברת הביטוח בטרם תוגש  'ינספח נספח הביטוח ( נושא הודגש .1.6
הגשת ההצעה. הובהר, כי שאלות, ככל שישנן בקשר אליו, יש להגיש בתוך המועד הקבוע ל

 במכרז. הבהרה שאלות 

 להצעה לצרף שיש במסמכים יתרה הקפדה להקפיד המציעים על כי המשתתפים בפני הודגש .1.7
 .מתייחס הוא סעיף לאיזה מסמך כל בראש ולכתוב

. הודגש בפני 10:00 השעה עד 201610.10.האחרון להגשת הצעות הינו יום  המועד, כי הובהר .1.8
, לא לעילהנקובים  והשעה המועדהמשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר 

 .1993-(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג20יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה 
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כל ההודעות וההבהרות ולרבות  המכרז מסמכימסמכי ההצעה (לרבות  את כי, הובהר עוד .1.9
 מספורם פי על עוקב באופן וסדורים כרוכים כשהם להגיש יש, )שנמסרו במהלך המכרז

 .למשתתפים נמסר אשר בקובץ הקבוע

 יש הזמנהה לטופס 6 בסעיף המפורטים הנדרשים התצהירים את כי, המשתתפים בפני הודגש .1.10
 .1971- "אתשל], חדש[נוסח  הראיות פקודת פי על וחתומים ערוכים, מקוריים כשהם להגיש

לביצוע מר יובל מרגוליס העביר סקירה מקצועית וטכנית והדגיש בדבר לוח הזמנים הדחוף  .1.11
 הפרויקט.

ההתקנות ועבודות החשמל הנדרשות  מר רפאל עידן העביר סקירה טכנית לגבי מיקום .1.12
 במסגרתן.

מר רפאל עידן הדגיש בנוסף, כי כל אישורי הציוד מלבד זה הנדרש במסגרת הכתוב במסמכי  .1.13
 .חודשייםעד המכרז, אמור להיות מוגש לאישור נציגי רש"ת, תוך פרק זמן של 

 מר רפאל עידן העביר סקירה הנוגעת לנושא הבטיחות ולאחריות מנהל העבודה בפרויקט.  .1.14

 סיור בשטח והועבר הסבר נוסף על הפרויקט במקום. התקיים .1.15

  :שאלות ותשובות .2
 נשאלו אשר לשאלותרשות ה התייחסות תפורט להלןלטופס ההזמנה  24.1בהתאם להוראות סעיף 

, , וכן הבהרות ותיקונים נוספים למסמכי המכרזהמכרז מסמכי עם בקשר המשתתפיםמי מ ידי על
  כדלקמן:

  שאלה: .2.1

 " 20" ו14מצוינים קטרים  01.15.09.090+01.15.09.100במכרז הנ"ל בכתב הכמויות סעיפים 
 מבדיקה שערכנו אין קבלנים המבצעים הקפאת קטע צנרת או התחברות חמה בקטרים אלו 

  האם ניתן להציע חלופה?
   תשובה:

פרויקטים של התחברויות מהסוג המבוקש במסמכי המכרז, בוצעו בעבר ב, הבקשה נדחית

מטעמם אשר יבצעו את הנדרש בהתאם למידות לאתר קבלנים המציעים מתבקשים ת ו"שר

  . הנדרשות במסמכי המכרז

 שאלה: .2.2

  אינם ,gpmב  הנקובים משני למעגל הסחרור משאבת עבור המתוכננת הספיקה נתוני
 .ש"במקל הנקובים הספיקה לנתוני מתאימים

 ?השניים מבין הנכון הנתון מהו
  תשובה:

 :של משאבת סחרור מים למעגל משני מתוכננת לספיקההרשות תבהיר כי          
         (m3/hr)/(gpm) 1400/6200  

  

  

  

  
  
  קניין, זיו קופר

  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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