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 י' אלול, תשע"ו 

  2016ספטמבר,  13 
  לכבוד

  המשתתפות החברות
  באמצעות הפקס                      החברה ל"מנכ:  לידי

  א.ג.נ.,
  

מכרז פומבי מס'  - ומתן הבהרות  16.9.8מציעים מיום וסיור מפגש  פרוטוקול :הנדון
  למתן שירותי הדברה במסוף אלנבי, עבור רשות שדות התעופה 2016/070/0376/00

  
  "מזרחי יוסף"  :נציגי החברות  :משתתפים

  "בע"מ א.ע כהן הדברות"    
  בע"מ" אלי כהן הדברות"    
  "בע"מ IPMאיתן עמיחי הדברה "    
  "בע"מ הדברותעמית "    
    

  :שדות התעופה נציגי רשות
  

  אחראי תפעול מסופים - אבי זוהרמר 
  מסוף אלנבי ארגוןאחראי  - דן סטרומזהמר     
  אחראי בית נתיבות ומבנים מסוף אלנבי - מר ירון שושן    
   אגף לוגיסטיקה-קניין  - אילן כהןמר     

  
  למשלמי דמי ההשתתפות הבהרותו דגשים

 3.4"), אשר נערך בהתאם להוראות סעיף המשתתפיםמשלמי דמי ההשתתפות (להלן: "במסגרת מפגש  .א
") הציגו נציגי רשות שדות התעופה (להלן: טופס ההזמנהלטופס הזמנת ההצעות במכרז (להלן: "

 .החוזה ומהותםבמסגרת שיינתנו  יםהשירותתכולת לרבות , ") למשתתפים את עיקרי המכרזהרשות"
 

 נערך למשתתפים סיור בחלק ממקומות מתן השירותים.לאחר קיום המפגש  .ב
 

  כדלקמן:ניתנו מספר הבהרות ודגשים נוספים למשתתפים  .ג

ים שתנו דגינכן  .מורכבותו וחשיבותו ,רות הנדרשיהמכרז, הש מהות ותנאילגבי  סקירהתנה ינ .1
 ,ובנספחיוהציוד הנדרש כמפורט בחוזה  , אופן מתן השירות,בשל אופיו הנדרשלרגישות השירות 

, לרבות התמורההפיצויים וסעיפי כן הובהרו  .עובדי המציע הזוכהאישור ביטחוני נדרש לכלל ה
הוראות נספח א' שהינו חוזה ובנספחיו, לרבות בכמפורט בהרחבה  , והכלתנאי הצמדת התמורה

 .לחוזההנספח התפעולי 

ולבדוק היטב את כל  ניתנה סקירה מורחבת לנספח הוראות הביטוח והמשתתפים נדרשו לבחון .2
כי  ,עוד הודגש .מערך הביטוחים הנדרש באמצעות הגורמים המקצועיים מטעמם לנושא זה

 .המציע הזוכהעפ"י נספחי הוראות הביטוח יהיו ביטוחי יערכו אשר הביטוחים 

 מתן במקומות מהשירות הנדרשים והדגשים, השירות מתן מקומותב הפעילות על מקיף הסבר ניתן .3
 .השירות

מחיר  הצעתלאופן הגשה ומילוי ההצעה, וכי המציע חייב ליתן  הופנתהלב המשתתפים  תשומת .4
, כמפורט במסמכי בטופס ההצעה הכספית עפ"י הטבלה, הנדרששירות ה למתןולא חלקית מלאה 
 . המכרז

 ולכתובהקפדה יתרה במסמכים שיש לצרף להצעה  להקפיד הודגש בפני המשתתפים כי על המציעים .5
 .מתייחס הואמסמך לאיזה סעיף  בראש כל
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לטופס ההזמנה יש להגיש את  5הובהר והודגש, כי המכרז הינו מכרז חד שלבי ועל פי הוראות סעיף  .6
ההצעה למכרז במעטפה אחת, במסגרתה יש להגיש את מסמכי המכרז, טופס ההצעה הכספית וכן 

יציין  המעטפה על גבלטופס ההזמנה.  5.1את כל המסמכים הנדרשים האחרים, כמפורט בסעיף 
מכרז פומבי מס'  -הזמנה להציע הצעות המציע את מספר המכרז (ללא שם) וכן את המשפט הבא: "

 לטופס ההזמנה. 5.1כמפורט בסעיף  ,"2016/070/0376/00

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום , לטופס ההזמנה 5.9.2 בסעיףובהר, כי על פי הנקוב ה .7
יגיעו לתיבת המכרזים לאחר  אשרכי הצעות . הודגש בפני המשתתפים, 10:00עד השעה  2016.9.26
(ב) לתקנות 20לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה , לעילהנקובים  מועד והשעהה

 .1993-, תשנ"גהמכרזיםחובת 

על עוד הובהר, כי את מסמכי המכרז יחד עם ההצעה יש להגיש כשהם כרוכים וסדורים באופן עוקב  .8
 פי מספורם הקבוע בקובץ אשר נמסר למשתתפים.

לטופס הזמנה ההצעות יש  7בסעיף  המפורטיםכי את התצהירים הנדרשים הודגש בפני המשתתפים,  .9
 הראיות. פקודת יפל עוחתומים ערוכים  ,להגיש כשהם מקוריים

 9יף בסעכמפורט בהרחבה  ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, במכרזמהות התחרות  הובהרה .10
 לטופס ההזמנה.

 הוסבר בהרחבה כל נושא הבטיחות על פי המפורט במסמכי המכרז. .11

  בעת הגשת הצעתו למכרז.עלויות את כל הכי על המציע הזוכה לתמחר הובהר,  עוד .12

תחנות האכלה  והמלכודות לצורך מתן השירות כמפורט בנספח  ,עוד הובהר, כי כל הציוד, החומרים .13
   ., לאחר קבלת אישור המנהל לדגם המוצעא' לחוזה יסופקו ע"י המציע הזוכה

  
  

  
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    
  
  

  אילן כהן    
  אגף לוגיסטיקה-קניין    

  
  :העתקים

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

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

 משתתפים
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