
  

  03 - 9721723:  פקס 9750581-03, 03 -  9750659:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  כתובת
Gurion International Airport, Phone: 972 3 9750569/581, Fax: 972 3 9721723-Address: P.O.Box 7, Ben  
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  :לכבוד
  המשתתפים הפוטנציאלים

  מיילבאמצעות 
  

  
להתקשרות בהסכם מסגרת עם משרדי מהנדסים למתן שירותי  2016/070/0449/00פומבי מס' מכרז מסגרת 

  תכנון כבור רשות שדות התעופהניהול פרויקטים, פיקוח הנדסי ותיאום 

  מענה על שאלות -  2הבהרה מס'  :הנדון

") מבקשת רשות הטופסלטופס הזמנת ההצעות נשוא המכרז שבנדון (להלן: " 25בהתאם להוראות סעיף 
  ") להשיב לשאלות מי מהמשתתפים הפוטנציאליים כדלקמן:הרשותשדות התעופה (להלן: "

 : שאלה .1
ורך עמידה בדרישות התנאים המקדמיים פרויקטים מאושרים ועונים לצהרשות מבקשת להבהיר אלו 

   לטופס?  8.1.2-8.1.3המפורטים בסעיפים 
  

  :תשובה
(העונים  בלבד עליהם להציג פרויקטים ציבורייםהרשות מבקשת להסב את תשומת לב המציעים כי 

להיקפים הכספיים ולטווח הזמן הנדרשים בסעיפים כאמור). פרויקטים ציבוריים מוגדרים בסיפא של 
בתחום הסלילה ותחום מערכות הברזל (אשר גם לטופס ואינם כוללים פרויקטים אשר  8.1.3סעיף 

   . )לטופס 8.1.3ההגדרה עבור פרויקטים אלו מצויה בסיפא של סעיף 
  

  :שאלה .2
הצגת מהנדסים לאשר לטופס, מתבקשת הרשות  8.1.3דה בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף לצורך עמי
  .כנדרש בסעיף בעלי רישיון במדורים נוספים ולא רק במדור ניהול בניהאשר הינם 

  
  :תשובה

בכל מקום בטופס הזמנת ההצעות  הרשות מבקשת להסב את תשומת לב המציעיםהבקשה נדחית. 
התנאים המקדמיים וכן בנספח ב' לטופס ההזמנה) בו נדרש להציג מהנדס בעל  - 8.1.3(לרבות בסעיף 

הרי שאין אפשרות למציעים להציג מהנדס ממדור  - תעודת מהנדס אזרחי רשוי במדור ניהול הבניה
  . מדור ניהול בניהל כחלופהשונה או אחר (לרבות מדור מבנים) 

להציג אך חובה אחרים במדורים  גםאו נוסף קביל יהיה רישוי מהמוצגים שלמהנדסים  ניתןכי  יצוין
רישוי במדור ניהול הבניה. 

  
  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 

  ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז -הבהרה זו כשהיא חתומה על 
  

  חתימת המציע
__________________________  

  
  העתקים:

  
  רא"ג לוגיסטיקה        -סומר מר אלדד

  רפרנטית רכש בכיר        -גב' לייני שפיגל
  למבנים ותשתיות מהנדסת בכירה        - גב' יעל ארז

  התקשרויות פיתוח ורכש חו"לעו"ד         - טל לביא מר
  מזכירת ועדות מכרזים       -גב' אריאלה קעטבי
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