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  א.ג.נ.,
  

 מס'פומבי מכרז  - ותיקונים ומתן הבהרותסיור   23.8.2016מפגש מציעים מיום  פרוטוקול :הנדון
למתן שירותי הובלת ציוד משרדים ומחסנים משדות התעופה אילת עובדה  2016/070/0370/00

  ונתב"ג לשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון עבור רשות שדות התעופה
  

  
  "בע"מ אחים יששכר"  :נציגי החברות  :משתתפים

  "מ"רותים בעיהובלה וש א."    
  "מ"גרר אילת המומחים בע"    
  "מ"ע.ר.ד הובלות דוד בע"    
  "מ"בע 1990א.דינמיקה שרותים "    

  "בע"מחברה להובלות ש.ה.מ "
  "מ"שרוני שירותי לוגיסטיקה בע"
  "מ"רם שן שרותים והשקעות בע"

  
      
    

  :שדות התעופה נציגי רשות
  

  ר' תחום במנהלת המעבר לרמון  -  חיים אלימלךמר 
  אחראי תפעול ש"ת אילת ועובדה  -  מר דני טובל     

  רפרנט רכש בכיר  -  בני צלחמר 
      

  
  למשלמי דמי ההשתתפות הבהרותו דגשים

"), אשר נערך בהתאם להוראות סעיף המשתתפיםבמסגרת מפגש משלמי דמי ההשתתפות (להלן: " .1

") הציגו נציגי רשות שדות התעופה (להלן: טופס ההזמנהלטופס הזמנת ההצעות במכרז (להלן: " 25

החוזה במסגרת שיינתנו  יםהשירותתכולת לרבות , ") למשתתפים את עיקרי המכרזהרשות"

  . כן ניתנו למשתתפים מספר הבהרות ודגשים נוספים, כדלקמן:ומהותם

ים שתנו דגינכן  .מורכבותו וחשיבותו ,רות הנדרשיהשהמכרז,  מהות ותנאילגבי  סקירהתנה ינ .1.1

הציוד הנדרש כמפורט בחוזה  , אופן מתן השירות,בשל אופיו הנדרשלרגישות השירות 

כמפורט בהרחבה חוזה  והכל עובדי המציע הזוכהאישור ביטחוני נדרש לכלל ה ,ובנספחיו

 .ובנספחיו, לרבות בנספח א' (הנספח התפעולי) לחוזה

סקירה מורחבת לנספח הוראות הביטוח והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את ניתנה  .1.2

. עוד הודגש, כל מערך הביטוחים הנדרש באמצעות הגורמים המקצועיים מטעמם לנושא זה

כי הביטוחים אשר יערכו עפ"י נספחי הוראות הביטוח יהיו ביטוחי המציע הזוכה ולא ביטוחי 

 .עבודות באמצעות קבלן משנהקבלן משנה מטעמו, היה ויבצע ה

 ניתן הסבר מורחב לעניין סעיפי הפיצויים המוסכמים והתמורה. .1.3
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 הצעתלאופן הגשה ומילוי ההצעה, וכי המציע חייב ליתן  הופנתהלב המשתתפים  תשומת .1.4

 מסוגי כלי הרכב הנדרשים , ובכלל זה לכל אחדהנדרששירות ה למתןולא חלקית מחיר מלאה 

הובהר כי בהצעת המחיר לכל . , כמפורט במסמכי המכרזהכספית בטופס ההצעה המפורטים

האריזות וכל הנדרש למתן השירות כמפורט  ,סוג רכב כלול כח האדם המקצועי הנהג הציוד

 בהרחבה במסמכי המכרז ובנספח א' לחוזה.

 .ההזמנהלטופס  6.7המפורט בסעיף  יפל הבנקאית למכרז ע הערבותכי יש להגיש את  ,ודגשה .1.5

בתוקף עד להיות הערבות הבנקאית לטופס ההזמנה. על  נספח ו'ערבות יהא בנוסח נוסח ה

 .    למכרז האחרון לתוקף ההצעה היום הוא ,31.1.2017ליום 

בכתב הערבות חייב להיות המציע עצמו אשר מציע את  המופיע/המבקש הנערבהודגש כי 

המשתתפים והקפדה יתירה על הושם דגש מיוחד לעניין הקדשת תשומת לב  .ההצעה למכרז

לטופס  נספח ו'תאימותה במדויק של הערבות לקיום המכרז לנוסח הערבות המפורט ב

  ההזמנה.

הקפדה יתרה במסמכים שיש לצרף להצעה  להקפיד הודגש בפני המשתתפים כי על המציעים .1.6

 .מתייחס הואבראש כל מסמך לאיזה סעיף  ולכתוב

 7לטופס הזמנת ההצעות וסעיף  14נקובה בסעיף ניתן הסבר מורחב לתקופת ההתקשרות ה .1.7

לחוזה, הוסבר אופן תחילת מתן השירותים וכן אופן מתן ההודעה על ידי מנהל החוזה על 

 תחילת מתן השירותים .

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ההזמנה,  לטופס 7.12.2בסעיף ובהר, כי על פי הנקוב ה .1.8

יגיעו לתיבת המכרזים  אשרכי הצעות ני המשתתפים, הודגש בפ .10:00עד השעה  20168.9.

לא יתקבלו ולא ידונו וזאת לטופס ההזמנה,  7.12.2הנקובים בסעיף  מועד והשעההלאחר 

 .1993-, תשנ"גהמכרזים(ב) לתקנות חובת 20בהתאם להוראת תקנה 

עוד הובהר, כי את מסמכי המכרז יחד עם ההצעה יש להגיש כשהם כרוכים וסדורים באופן  .1.9

 משתתפים. בידיעוקב על פי מספורם הקבוע בקובץ אשר 

לטופס הזמנה  6בסעיף  המפורטיםכי את התצהירים הנדרשים הודגש בפני המשתתפים,  .1.10

[נוסח חדש],  ראיותה פקודת יפל עוחתומים ערוכים  ,ההצעות יש להגיש כשהם מקוריים

 .1971- תשל"א

כמפורט בהרחבה  ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, במכרזמהות התחרות  הובהרה .1.11

 לטופס ההזמנה. 11בסעיף 

את העלויות  נדרשים לברר ולחשבמציעים שיגישו הצעתם למכרז הובהר והודגש כי ה .1.12

פי הוראות מסמכי  באספקת השירותים וקיום מלוא התחייבויות המציע הזוכה עלהכרוכות 

כלי הרכב, הציוד הנדרש, כח האדם לצורך מתן הכרוכות בהעמדת לרבות עלויות המכרז, 
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מנהל הערבויות והביטוחים בהתאם להוראות מסמכי המכרז, העסקת  השירותים,

את כל אלה יש  .הוראות ותנאי הנספח התפעולי וכיוב'כל , המציע הזוכה/נציג הפרויקט

 צעה.לצורך הגשת ההלשקלל 

 טיחות על פי המפורט במסמכי המכרז.הוסבר בהרחבה כל נושא הב .1.13

 single)-הזוכה, אשר ישמש כאיש קשר בלעדי המציע השרות במסגרת מכרז זה יסופק ע"י  .1.14

point of contact) לצורך מתן וביצוע השרות.  הרשות, לכל הצרכים והדרישות של  

העסקת קבלן  לביצוע השרות הנדרש נשוא מכרז זה. יורשה להעסיק קבלני משנההספק  .1.15

מובהר ומודגש בזאת, כי הספק ימשיך משנה תותנה בקבלת אישור מראש ובכתב מהרשות. 

לכל מעשה ו/או מחדל של קבלן המשנה, הן לעניין ביצוע ההסכם  הרשותלהיות אחראי כלפי 

נה כאמור כדי לגרוע להעסיק קבלן מש הרשותוהן לעניין העסקת עובדים, ואין באישור 

  זה.  בנספחמאחריות הספק כאמור 

שנה לזהות איזה מקבלני המאו מי מטעמה  הרשותובהר, כי אין באישור של הלמען הסר ספק 

וכל החוזה לפי  מציע הזוכהכדי להטיל עליה אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע מאחריותו של ה

  .דין

המציע , יהיה הרשותהזוכה להמציע שבוע לאחר חתימת החוזה בין  ,כמפורט במסמכי המכרז .1.16

 הרשותערוך ומוכן לבצע עם מנהל החוזה, את שלב התכנון המפורט בהתאם לדרישות  הזוכה

. שלב התכנון המפורט יסתיים טרם שלב המוכנות המבצעית א' לחוזההמוזכרות בנספח 

  למעבר,  ובתיאום עם מנהל החוזה.

חל מהודעת המנהל מטעם הרשות שתינתן תמוכנות מבצעית למעבר כמפורט במסמכי המכרז  .1.17

ש"ת להיות ערוך ומוכן לביצוע מלא של המעבר מנתב"ג,  המציע הזוכה על .יום מראש 60

  עובדה לש"ת רמון. בהודעת המנהל יפורטו שלבי הביצוע ולו"ז בגינם.ש"ת ו אילת

מועדי ביצוע השירות נחלקים לשלושה ולי לחוזה נקוב בנספח התפעכהובהר והודגש כי  .1.18

מתוכנן להמשך  - שלב ב' ,מתוכנן להמשך כחודשיים וחצי - שלב א' שלבים ע"פ הפרוט הבא:

מתוכנן להתבצע לאחר פתיחת השדה להובלת ציוד עודף שנשאר  -  שלב ג' כשבועיים.

  במתקנים השונים.

רט בתכנון המפורט ובהודעת המנהל יודגש כי כל השלבים ימשכו ככל שיידרש וכפי שיפו

  להיערכות כאמור.

ג' יבוצע השירות בימים ראשון  –שלבי המעבר א' ו הובהר והודגש כי כנקוב בנספח התפעולי ב .1.19

את עבודתו ויסיים את עבודתו עם  המציע הזוכהבה יתחיל  08:00עד חמישי, החל מהשעה 

ביצוע השירות  ,עבור שלב ב' .18:00סיום ביצוע השירות המתוכנן לאותו ולא יאוחר מהשעה 
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שעות ברצף כפי שיקבע בתכנון  24 –יתחיל בתאריך בו עתיד להיפתח השדה ואמור להמשך כ 

  המפורט. 

המציע העבודה יבוצע בשעות הלילה מיתכן וחלק הובהר והודגש כי כנקוב בנספח התפעולי  .1.20

כי יתכן וביצוע  ,בזאת כמו כן מובהר. הרשותמתחייב לבצע את השירות ע"פ דרישות  הזוכה

מתחייב לבצע את  המציע הזוכההשרות המתוכנן ליום ה' יימשך עד ליום ו' בצהרים, לכן 

  .הרשותשיקול דעתה הבלעדי של והשרות בהתאם להוראותיה 

שמורה הזכות לפרוס את זמני ביצוע  הרשותלכי כנקוב בנספח התפעולי  ,הובהר והודגש .1.21

מתחייב לבצע  המציע הזוכהוכי ובמספר אתרים במקביל השירות בשונה מהתכנון המפורט 

לקחת זאת בחשבון בעת  המציע הזוכהעל את הנדרש בהתאם לצרכים כפי שיתגלו מעת לעת. 

 .לרבות האפשרות לביצוע חלק מהשירות בשעות הלילה ,הגשת הצעתו למכרז

 המציע הזוכהיג מנהל הפרוייקט /נצכי לא תשולם תמורה נפרדת בגין פעילות  ,הודגש והובהר .1.22

 לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתו למכרז. המציע הזוכהכמפורט במסמכי המכרז על ו

יידרש במסגרת פעילותו גם להדריך את עובדי הרשות  המציע הזוכהמנהל הפרוייקט/נציג  .1.23

 לאופן האריזה הנדרש לציוד האישי אשר נדרש להובלה.

לכל  צוותראש העוסקים במתן השירות  מתוך צוות העובדיםמתחייב למנות  המציע הזוכה .1.24

במכשיר סלולרי אחד לפחות  המציע הזוכהיצויד ע"י  צוותהצוות אשר יעסוק בהובלה. ראש 

 בזמן ביצוע השרות.  הרשותויעמוד בקשר עם נציג 

הודגש כי ניתן יהיה לשלב צירי הובלה בין מקומות השירות השונים במסגרת שעות מתן  .1.25

התמורה תחושב על פי הציר המרוחק כש, שעות לציר הובלה 10השירות לכל כלי רכב עד 

 .מש"ת רמון

ו/או נוסף ציוד ויהיה יתכן וכי כמפורט בנספח התפעולי הינו ודגש כי הציוד הנדרש להעברה ה .1.26

הכל כפי שיוחלט על ידי הרשות ויקבע במסגרת  מרשימת הציוד שבנספח התפעולי,יגרע ציוד 

 התכנון המפורט.

לבין  הרשותמדי שבוע תתקיים ישיבת תאום בין גורמי  ,כי כנקוב בנספח התפעולי ,הובהר .1.27

לצורך אישור סופי של זאת לקח חלק בתכנון המפורט ומנהל התפעול מטעמו, שמנהל החברה 

 הרשותכי  ,תכנית העבודה אשר נקבעה לאותו שבוע ע"פ התכנון המפורט. מובהר בזאת

השרות  שעות לפני תחילת ביצוע 24 –דה השבועית עד כ רשאית לבצע שינויים בתוכנית העבו

יודגש כי שינויים כאמור הינם במסגרת תכולת  מתחייב לבצע השרות בהתאם. המציע הזוכהו

השירות הנדרשת לכל יום הובלה. ביטול יום הובלה שלם לכלל כלי הרכב אשר היה מתוכנן 

 לביצוע באותו היום. להתבצע יבוצע רק במקרים חריגים בהם תהיה קיימת מגבלה
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שירותי ההובלה יכללו את הפעילויות הבאות: אספקת המשאית, העמסה, פריקה/העמסה  .1.28

, סרט הדבקה (פצפץ), ניילון להגנה מסוג קרטונים, בנקודה אחת או יותר, חומרי האריזה

אריזה, סידור, כח אדם בנוסף לנהג (סבלים, בעלי מקצוע מיומנים לפרוק והרכבת רהיטים 

, פירוק והתקנה מחודשת של ריהוט וציוד משרדי וכן כל פעולה אחרת שתידרש )תםואריז

 .הרשותבמסגרת השירותים המבוקשים על ידי 

כי היה ויידרש לצורך ביצוע השירות אספקת משטחים וזאת על פי שיקול דעתו  ,יודגש .1.29

 המקצועי של המציע הזוכה יסופקו אלו על ידו ללא תשלום תמורה נוספת.

ציוד משרדי אישי ייארז ויפורק מהאריזה ע"י עובדי כי כנקוב בנספח התפעולי  ,הובהר .1.30

 ואישור הרשות הרשותל בהתאם לדרישות ו, כאשר הכהמציע הזוכה, יובל ויורכב ע"י הרשות

  .המציע הזוכהכל חומרי וציוד האריזה יסופקו על ידי  בעת ביצוע התכנון המפורט.

באמצעים שונים אותם יפרק  מציע הזוכהה ,שאינו אישיציוד וריהוט משרדי בכל הקשור ל

יפרוק ושם יארוז ויוביל אותו למתחמים ומשרדים שעליהם תורה הרשות,  ,העומדים לרשותו

  .םוירכיב םמאריזת םאות

לרבות כח האדם  ,ש"ת אילת לש"ת רמוןמנושא הובלת מטוס הדקוטה והודגש הובהר  .1.31

הודגש כי כ"א  ,כמו כן לתו והרכבתו בש"ת רמון.המקצועי הנדרש לפירוק המטוס לצורך הוב

 המקצועי הנדרש לצורך פירוק המטוס טעון אישור מנהל החוזה מראש טרם הביצוע.

כי עגלות לשירות עצמי הנדרשים להובלה כמפורט בנספח התפעולי הינם עגלות יד  ,הובהר .1.32

 לשירות עצמי לנוסעים.

. המציע הזוכהל כלי הרכב הינם באחריות כי כל העמסת הציוד ופריקתו בכ ,הובהר והודגש .1.33

 .בטופס ההצעה למכרזנקוב כיידרש להציב כח אדם לכל כלי רכב נדרש  המציע הזוכה

 בטופס ההצעה הכספית, מהצפי הנקובבמידה ויידרש על ידי הרשות כמות שונה של כלי רכב  .1.34

לצורך מתן ידרש תכמות כלי רכב בלהוסיף למציע הזוכה רשאי להורות יהיה מנהל החוזה 

  השירות.

במשרדים והמחסנים השונים  אילתלאחר סיום מפגש המציעים בוצע סיור למשתתפי המפגש בש"ת  .2

הזוכה  יעאותו יידרש המצכן הוצג למשתתפי הסיור המטוס  .הנדרשים להובלה במסגרת השירות

  לפרק, להוביל ולהרכיב

  להלן יפורטו תיקונים לנקוב במסמכי המכרז: .3

  

  מבוטל. - בחוזה 10.1.1.1סעיף   א.
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  יתווסף סעיף ו' כדלהלן: 3סעיף לחוזה לבנספח התפעולי   ב.

הרשות תקצה  דרש על ידי הספק במסגרת התכנון המפורט מלגזה לצורך ביצוע השירותים,י"היה וי

 ובש"ת רמון על ידה ועל חשבונה מלגזה כולל מפעיל וזאת בנתב"ג ובש"ת עובדה בלבד. בש"ת אילת

והרשות תקצה מקום להחסנת המלגזה  ,מפעיל ופק על ידי הספק ועל חשבונו,  לרבותהמלגזה תס

  " במסגרת השירות ללא תמורה.

 

  
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין. על המציע להגיש 

 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז. -פרוטוקול זה כשהוא חתום על

  
  
  

____________  
  המציע חתימת

                   
  

   ,בכבוד רב                    
  בני צלח                    

  רפרנט רכש בכיר                

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

  מנהל ש"ת אילת ועובדה -  מר חנן מוסקוביץ
  ממונה על כלכלה תקציבים ולוגיסטיקה-    מר חגי זמיר

  לוגיסטיקה רא"ג   -    מר אלדד סומר
  רא"ג כלכלה ותקציבים-    מר עידן מימון

  מנהל מנהלת האיכלוס והמעבר לרמון  -  מר שרון בן עזרא
  ס. היועץ המשפטי -    עו"ד קרן כהן
  כלכלן בכיר-    מר אופיר לוי
  כלכלנית בכירה -    גב' לילך פרץ

  מזכירת ועדת המכרזים -  גב' אריאלה קעטבי
  משתתפים
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