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

כן ניתנו למשתתפים מספר הבהרות כמו . ת השירותים שיינתנוולרבות תכול למשתתפים את עיקרי המכרז
  ודגשים נוספים, כדלקמן:

רמת השירות  אופן מתן השירות,לים שתנו דגינכן כמו  .המכרז מהות ותנאילגבי  סקירהתנה ינ .1.1
השרות  ,עובדי המציע הזוכהלכלל  אישור ביטחוני הנדרשה הנדרשת כמפורט בנספח התפעולי לחוזה,

 , בהתאם לעונות השנה ותקופת החגים , אופן מתן השירותוהנדרש מורכבותו וחשיבותו, רגישות
 . והתפעול. , נספח השירותאופן הפעלת האוטובוסים כמפורט בהרחבה בנספח א' לחוזההציוד הדרש ו

 הובהרו בהרחבה תנאי העסקת העובדים אשר יעסקו במתן השירות כמפורט בנספח א' לחוזה. .1.2

ואישור עריכת הביטוחים כמפורט הביטוח האחריות וניתנה סקירה מורחבת לנספח הוראות  .1.3
והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל מערך הביטוחים הנדרש לחוזה  1ח'- ח'בנספחים 
 הגורמים המקצועיים מטעמם לנושא זה.באמצעות 

והמשתתפים  כמפורט בנספח ד' לחוזה והגיהות ניתנה סקירה מורחבת לנספח הוראות הבטיחות .1.4
לרבות מתן הדרכה לעובדיהם טרם תחילת מתן  ,נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל מחויבותם

 השירותים כנדרש באמצעות הגורמים המקצועיים מטעמם לנושא זה.

אוטובוסים כמפורט במסמכי  5מחויבות המציע לאספקת והצבת  למשתתפים בהרחבההובהר  .1.5
המפרט הטכני ואופן ביצוע בדיקות הקבלה לרכבי המציע המיועדים לעסוק במתן החוזה ו המכרז,

  השירות.

בכל ו כי כל האוטובוסים יעמדו בדרישות משרד התחבורה כל זמן מתן השירות, בהרחבה, ובהר ה .1.6
יגברו הוראות משרד  ,בין דרישות המפרט הטכני להוראות משרד התחבורה מקרה של סתירה

 התחבורה.

. , ובכלל האמור ניתן דגש ייחודי ביחס לאופן מילוי טופס ההצעהאופן הגשת ההצעה למכרז סבר וה  .1.7
 שירות לשעתמחיר המפורטת בטופס ההצעה למכרז נדרש המציע להציע  1הובהר כי במסגרת טבלה 

, בגין עובדיו העוסקים במתן השירותהשכר והנלוות לשכר את כל עלויות  ר כוללתאש לאוטובוסים
תדלוק וביטוח  האוטובוסים, עלויות אחזקת אספקת הארוחות לעובדיו, ,לרבות המפקח והאחמ"ש
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כמפורט בהרחבה במסמכי  ועלויות נוספות ככל שישנם בגין מתן השירות הציוד, אחזקת האוטובוסים
  .המכרז

עלות נדרש המציע להגיש הצעתו ל המפורטת בטופס ההצעה למכרז, 2טבלה י במסגרת הובהר, כ .1.8
כמו כן הובהר . בש"ת רמון להם הנדרשהנלווה כל הציוד ול חמישה אוטובוסים הצבת החודשית ל
לצורך שקלול , הינה 2בטבלה מספר  3בעמודה  תמפורטאשר כמות החודשים לשקלול והודגש, כי 
, תישאר 2בטבלה מספר  2עמודה כמפורט בהצעתו הכספית של המציע  צוין, כי עוד .ההצעה בלבד

 שנים). 10( בתוקפה ללא כל שינוי וזאת במהלך כל תקופת ההתקשרות

ביחס  מחיר נדרש המציע להגיש הצעת ,המפורטת בטופס ההצעה למכרז 3במסגרת טבלה הובהר, כי  .1.9
. כמו כן הובהר והודגש כי ק ונהג לשמונה שעותכולל דל ,תגבוריום עלות הצבת והפעלת אוטובוס לל

לצורך , הינה בטופס ההצעה הכספית 3בטבלה מספר  3לשקלול כמפורט בעמודה  ימי התגבוריםכמות 
תהא , 3בטבלה מספר  3עמודה כמפורט בהצעתו הכספית של המציע כמו כן, . שקלול ההצעה בלבד

 שנים). 10( מהלך כל תקופת ההתקשרותבתקפה לכל כמות תגבורים אשר תידרש על ידי הרשות 

טופס ההצעה ב 1סעיף ב המפורטת ההצעה הכספית השנתית המשוקללת למכרז תבטבלהובהר, כי  .1.10
  2סה"כ הצעת המציע לטבלה מס'   1, יפרט המציע את סה"כ הצעת המציע לטבלה מס' הכספית

  , ויסכמם. 3סה"כ הצעת המציע לטבלה מס' ו

 לרבות תנאי הצמדת התמורה.  ,והתמורההמוסכמים ניתן הסבר מורחב לעניין סעיפי הפיצויים  .1.11

 ולכתובהקפדה יתרה במסמכים שיש לצרף להצעה  להקפיד הודגש בפני המשתתפים כי על המציעים .1.12
 .מתייחס הואבראש כל מסמך לאיזה סעיף 

רה על תאימותה במדויק של הושם דגש מיוחד לעניין הקדשת תשומת לב המשתתפים והקפדה יתי .1.13
 לטופס הזמנת ההצעות. 'הבנספח הערבות לקיום המכרז לנוסח הערבות המפורט 

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום לטופס ההזמנה,  6.10.2הובהר, כי על פי הנקוב בסעיף  .1.14
יגיעו לתיבת המכרזים לאחר  אשרכי הצעות . הודגש בפני המשתתפים, 10:00עד השעה  19.12.2016

לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת לטופס ההזמנה,  6.10.2הנקובים בסעיף  מועד והשעהה
 .1993-, תשנ"גהמכרזים(ב) לתקנות חובת 20תקנה 

עוד הובהר, כי את מסמכי המכרז יחד עם ההצעה יש להגיש כשהם כרוכים וסדורים באופן עוקב על  .1.15
 .מסמכי המכרזבקובץ פי מספורם הקבוע 

לטופס הזמנה ההצעות יש  8בסעיף  המפורטיםכי את התצהירים הנדרשים הודגש בפני המשתתפים,  .1.16
 .1971- [נוסח חדש], תשל"א הראיות פקודת יפל עוחתומים ערוכים  ,להגיש כשהם מקוריים

 11 כמפורט בהרחבה בסעיף ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, במכרזמהות התחרות  והובהר .1.17
 לטופס ההזמנה.

והדרישות בנוגע להתייצבות  םהובהרה עבודת המפקח והאחמ"ש מטעם המציע הזוכה ותפקידיה .1.18
עוד הובהר, כי האחמ"ש מטעם המציע הזוכה יידרש  , כמפורט בנספח א' לחוזה.בש"ת רמוןהמפקח  

 כל זמן מתן השירותים כנקוב בנספח א' לחוזה. בש"ת רמוןלשהות 

הוצג למשתתפים במצגת תשריט של ש"ת רמון לרבות מיקום רחבות החניה והטרמינל הן בשלב  .1.19
  הנוכחי והן בשלב העתידי .

מתוך כלל הרחבות הובהר כי נכון ליום פרסום המכרז בשלוש חניות מטוסים הקרובות לטרמינל  .1.20
יבוצעו הסעות  מתוכננת הוצאת הנוסעים מהמטוס/למטוס בהליכה רגלית . בכל שאר רחבות החניה

 במסגרת מכרז זה.

 רחבות החניה והן בטרמינל וסביבתו.סמיכות לבוצע סיור למשתתפים בש"ת רמון הן ב .1.21

 לחוזה 4.2.3סעיף תיקון  .2

  
"הרשות תהא רשאית להודיע על הקטנת מצבת לחוזה תתווסף הפיסקה הבאה:  4.2.3בסיפא של סעיף 

בכתב. הודיעה הרשות ו יום מראש 60ת מנהל החוזה האוטובוסים המוצבים וזאת בדרך של מתן הודעה מא
 הנקוב בהודעת מנהל החוזה". דבגין האוטובוס הנגרע החל מהמוע עלות הצבת ההון כאמור יפסק תשלום

  יתר הוראות הסעיף יישארו ללא שינוי. 
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 שאלות ותשובות .3

  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  טופס הזמנת הצעות

להאריך את המועד לשאלות הבהרה וכן מבוקש מבוקש   תונדחהבקשות 
  לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

.1  כללי

חייב שעם פתיחת שדה התעופה תהרשות תמבוקש כי   הבקשה נדחית
שבנדון ייסגר שדה התעופה של אילת וכל הטיסות 

 נחתו בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון.יהאזרחיות י

.2  כללי

להבהיר, כי תאפשר הרשות מבקשת 
לתאגידים המצויים בניהם בקשרי אחזקה 
משפטיים (חברות אם ובת ו/או חברות אחיות 
וכיו"ב), להגיש הצעות למכרז שבנדון, בשים 
לב לכך שהרשות לא תאפשר מצב שבו תאגיד 
כאמור ימשוך את הצעתו על מנת לאפשר 

  זכייה של התאגיד הקשור עמו.

), החזקה 100%( ובת אם חברת האם, להבהיר מתבקש
  .בנפרד למכרז אחת כל לגשת יכולות

.3  כללי

  הבקשה נדחית

תשומת לב המציעים לנתונים הקיימים לעניין 
  זה במסמכי המכרז לרבות הנספח התפעולי

בכדי לתמחר כראוי את העלות במסגרת המכרז מבוקש 
להעביר מידע נוסף כגון לוח המראות ונחיתות צפוי, 

  .מתחם חניות המטוסים, מרחקים וכדומה תשריט

.4  כללי

כי  מבוקשהסעיף גורף מידי ולא מתחשב בנסיבות שונות.   הבקשה נדחית
  לנסיעות בשבת ו/או בלילה תינתן תוספת תשלום.

2.3  5.

הבקשה נדחית. ראו מענה הרשות לשאלה 
דברים שהובאו במהלך מפגש לעיל ול 4מספר 

 1.20בסעיף  משלמי דמי ההשתתפות כאמור
  לעיל.

לקבל אומדן כללי באשר למקומות הנסיעה  מבוקש
השונים, מרחקי נסיעה משוערים וכל נתון אחר, כללי ככל 

  שיהיה, שייתן למציעים הערכה מסוימת.

2.4  6.

 מבוקשתעל מנת לצמצם את אי הוודאות הכלכלית   הבקשה נדחית
התחייבות הרשות לסף מינימום של שעות הפעלה שלא 

  שעות שנתיות. 20,000יפחת מ 

2.5  7.

  הבקשות נדחות. 

ת מתן ,כל התנאים לעניין תחילת ההתקשרו
כמפורט  יהיוהשירותים והודעת התחילה 

  לחוזה. 7בסעיף 

כי במקרה בו לא הנפיקה הרשות לספק הודעת  ,מבוקש
חודש ממועד חתימת החוזה,  12 -תחילה עד לא יאוחר מ

יהיה רשאי הספק להודיע לרשות על ביטול החוזה 
ובמקרה זה תתחייב הרשות לרכוש מאת הספק את 

לחילופין תחייב את או האוטובוסים במחירם המלא 
  ם אלו. לרכוש אוטובוסי במכרזשיחליף את הזוכה ספק ה

 12כי באם לא תינתן הודעת תחילה בתום מבוקש  ,בנוסף
חודש מהחתימה על החוזה יפוצה הספק בשיעור של 

ממחיר ההון של האוטובוסים כפי שננקב על ידי  100%
הספק בטופס ההצעה הכספית וזאת מידי חודש בחודשו 

  עד לתחילת תקופת מתן השירותים.

.8 לחוזה 7.5 

לחודש מלא בגין דחיית הסכום הנקוב הינו 
  השירותים בלבד כנקוב בסעיף.

גין הצבת האוטובוסים הינו כנקוב תשלום בה
לא יבוצע  ,לחוזה בלבד. מעבר לכך 11.1בסעיף 

 כל תשלום נוסף בגין דחיית השירותים כאמור.

הודעת עיכוב, מתקבלת האם כאשר  מבוקש להבהיר
אוטובוס לכל הינו לכל ₪)  20,000הסכום הנקוב בסעיף (

חודש או שמדובר בסכום גלובאלי לכל האוטובוסים לכל 
  חודש.

7.5.1.3.3  9.

כי במקרה של ביטול המכרז לאחר הזמנת  מבוקש  .הבקשה נדחית
האוטובוסים וייצורם יפוצה הספק במלוא מחיר 

  האוטובוסים.

19.2  10.

  חוזה

רשות תישא ו/או תשתתף בעלות רכישת ה מבוקש כי  .הבקשה נדחית
נעשה שלא עקב הפרה  החוזהביטול ש ככלהאוטובוסים 
  מטעם הספק.

.11  כללי
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  .הבקשה נדחית

התמורה בגין עלות הצבת האוטובוסים תבוצע 
בהתאם לכמות האוטובוסים אשא יוותרו 

  במקום מתן השירות.

את מספר  תפחיתלהבהיר כי במידה והרשות  מבוקש
האוטובוסים, לאור העובדה שהספק הזוכה הציב את 

לא האוטובוסים הנדרשים עפ"י המכרז, עלות ההצבה 
  שתנה.ת

3.6  12.

ככל שהגדלת היקף כי  מבוקשעקב המרחק המשמעותי,   כמבוקש.
ההתקשרות מעבר לשעות השירות המוערכות, תצריך 
גיוס נוסף של עובדים על ידי הספק, בהתאם להחלטת 
הספק ולסבירות הצורך, תעמוד לספק תקופה של שישים 

ימים כפי  30) ימי עבודה לצורך גיוס כאמור, ולא 60(
  שננקב בסעיף

4.2.2  13.

יום  30תינתן הודעה מוקדמת של  .א
 מראש.

מפרט האוטובוס הינו על פי המפרט  .ב
לאוטובוס חליפי הנקוב בנספח 

  התפעולי.

את זמן ההודעה המוקדמת עבור הפעלת  מבוקש לציין
  .המפורטים בסעיףאוטובוסים 
פרט את מפרט האוטובוסים שיידרשו לצורך מבוקש ל
  .שירות זה

4.2.5  14.

לכל  כי פרק הזמן יהיה מבוקשעקב המרחק המשמעותי,   הבקשה נדחית.
  .שעות 8הפחות 

5.1.7  15.

 למנהל החוזה כמבוקש. הספק הזוכה יעביר
קבלת "הודעת תחילה" את כל  ממועד 30תוך 

  ..הנקוב בסעיף

לתת פרק זמן סביר להיערכות הספק הזוכה  מבוקש
רשימת הנהגים, אשר באמצעותם הספק מתעתד והעברת 

  לתת את השירותים.

5.2.4  16.

אחמ"ש מטעם המציע הזוכה ישהה במקום 
מתן השירות כל זמן מתן השירות בש"ת רמון 

  התפעולי.כמפורט בסעיף טז' בנספח 

המפקח מטעם המציע הזוכה ישמש כנציגו 
וישהה במקום מתן השירות ככל שיידרש על 

  ידו לצורך מתן השירותים על פי החוזה.

קיימת סתירה בנוגע לכמות המפקחים/אחמש"ים 
וסעיף טז  5.3שנדרשים לבצע את השירות בין סעיף 

  בהרתכם.מבוקשת הלנספח א'. 

, סעיף 5.3
טז' לנספח 

  א'

17.

לחוזה ובסעיף  1כי כמפורט בנספח ה' ,מובהר
לחוזה הקצאת הנכסים תבוצע ללא תמורה  6

מיזוג,  ,וללא תשלום דמי שימוש ושירותים
  ניקיון ואחזקה לרבות שימוש במים.

בסעיף זה, כי הרשות תעמיד  הנקובקיימת סתירה בין 
ללא תמורה וללא תשלום דמי שימוש ושירותים מיזוג 

בות שימוש במים לרשות הספק, לבין ניקיון ואחזקה לר
שימוש בנכס, כי קיימים דמי שימוש  –בנספח ה'  קובהנ

  הבהרתכם. מבוקשתבנכס. 

.18 , נספח ה'6

ביטול החוזה על ידי הרשות יכול להיעשות על 
  לחוזה. 16פי הנקוב בסעיף 

לרכש אוטובוסים שמיועדים אך ורק  הדרישהלאור 
לפעילות זו בשטח האווירי, ולא ניתן לעשות שימוש 
באוטובוסים אלו בפעילויות אחרות, ובשל השקעות 

לפרט את המקרים הספציפיים בגינם מבוקש נוספות, 
 .לבטל את החוזה בכל עת הרשות תוכל

7  19.

  הבקשה נדחית.

התמורה בגין הצבת האוטובוסים בלבד הינה 
  לחוזה. 11.1כמפורט בסעיף 

ב את האוטובוסים יהצהספק להבהיר כי ככל ש מבוקש
ה, ומסיבה כל שהיא יחודשים מיום הודעת הזכי 7לאחר 

טרם התחילה תקופת מתן השירותים, יינתן שיפוי 
נקבה מעלות ההצבה החודשית, שנ 65%בשיעור של 

 .לכל חודש₪  20,000-בהצעה הכספית, בנוסף ל

11  20.

לקבוע סכום פיצויים  מבוקששיעור הפיצויים הינו חריג.   נדחית.הבקשה 
  סביר ומתקבל על הדעת ביחס לכל הפרה.

15  21.

ביטול חד צדדי של הרשות מכל טעם שהוא וללא כל   הבקשה נדחית.
 מבוקשהינו קיצוני וחריג.  –סיבה ו/או נימוק סבירים 

  לשנות הסעיף.

16  22.
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  נספח השירות והתפעול –נספח א' לחוזה 

 הבקשה נדחית. .א

 הבקשה נדחית. .ב

הרשות מקימה בש"ת רמון תחנת  .ג
דלק תפעולית בה יוכל הספק לתדלק 
בהתאם לתנאים שיקבעו בינו לבין 

יחד עם . ספק הדלק ובאישור הרשות 
כי אין באמור בכדי  ,זאת מובהר

האחריות כי לחייב את הרשות ו
לתדלוק האוטובוסים בכל מקום 

 של הספק על אחריותו תהיהשיבחר 
  מפורט בחוזה., והכל כאמורכבלבד

 לקבל אומדן לגבי מס' הטיסות הצפויות מבוקש    .א
 לנחות בשדה התעופה בתום שנה מיום הפעלתו   
 שנים מיום הפעלתו. 3ובתום   

לקבל אומדנים לגבי מרחקי הנסיעה וזמני מבוקש  .ב
הנסיעה מהטרמינל לנקודה איסוף/פיזור נוסעים 

  המרוחקת ביותר בשדה.

האם ידוע לרשות על תחנת תדלוק שפועלת/מתוכננת  .ג
  לפעול בשדה או בקרבתו?

.23  כללי

להבהיר כי האוטובוסים לא ידרשו לצאת  מבוקש  כמבוקש.
  מהשטח האווירי לצורך ביצוע משימות אחרות.

.24  )3ב'(

  . מתקבלת הבקשה

תווסף דרישה לדרישות הסעיף תעם זאת 
ידי -תצהיר מאומת על שלפיה המציע יצרף

לפי עו"ד, ביחס לכל אחד מהנהגים המוצעים, 
) שנים שקדמו למועד הגשת 10במהלך העשר (
משלוש  הורשע הנהג ביותרלא  הצעות במכרז, 

תעבורה שלא התיישנו (לרבות  ) עבירות3(
 1עבירות קנס), כהגדרת המונחים בסעיף 

  לפקודת התעבורה (נוסח חדש).

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  דוחות חניה  
לא יכללו במניין עבירות התעבורה לצורך 

  התצהיר.

תדפיס משטרתי לבטל את הדרישה להצגת  מבוקש
ככל שקיימות טרם  של הנהגים המפרט את עבירות תנועה

   .םהעסקת

.25  )10יג'(

  מפרט טכני לאוטובוס עירוני נמוך רצפה

 .דלתות אינה מעניקה יתרון כלשהוא 3התקנת 
  .לשקול דעתו של המציע נתון הנושא

דלתות שרות מעניקה  3האם התקנת מבוקש להבהיר 
  .דלתות שרות 2עדיפות כלשהי למול התקנת 

.26  )4ב(

רמות הרעש יבחנו בתנאי נסיעה המאופיינים 
בשדה תעופה רמון עם מזגן בתפוקה 

   .מקסימלית

  .ע"י נציג הרשות או מי מטעמוהבדיקה תבוצע 

מי  וכן אופן ביצוע בדיקת הרעש,את  מבוקש להבהיר
  הגורם המבצע את הבדיקה.

.27  )4ב(

כי במקרה בו שלדת גוף האוטובוס תהיה מבוקש    כמבוקש.
מנירוסטה או מכל חומר אחר עמיד לקורוזיה,  לא יידרש 

  .צבע יסוד מונע חלודה

.28  )2ה(

ווילונות כאשר מותקנות ל את הדרישה מבוקש לבטל  הבקשה נדחית.
  ).VG40( 27%חלונות צד מוכהים ברמת מעבר אור של 

.29  )3ח(

מיוחדת לסוג המושבים ובד  הגדרהאין 
בד הריפוד נדרש  מובהר ומודגש כי.הריפוד 

לעמוד בדרישות עמידות בפני בעירה כמפורט 
  בתקינה האירופאית.

.30  י  להגדיר את סוג המושבים ובד הריפוד. מבוקש

דרישה זו מתכבדת להודיע  כי הרשות 
  .מבוטלת

התקנת בסיס מכשיר בצורך עניין הלמבוקשת הבהרה 
   .כרטוס

.31  )6יג(

.32  יד  האם נדרש להתקין מערכת מובילאיי?  בכל אחד מהאוטובוסים הנדרשים.,חיובי
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

כי השילוט באוטובוסים  מובהר ומודגש  בזאת
עצמם יותקנו על ידי הספק בהתאם לדרישות 

  .המכרז

שלט אלקטרוני המאפשר השלט הנדרש הינו 
מ"מ   200כיתוב של אותיות בגובה מינימלי של 

כנדרש בדרישות החובה הישראליות . אורך 
  .מ"מ  1300השלט לא יפחת מ 

כמו כן, על השילוט הנדרש לענות על כל 
ומשרד התחבורה לרבות לנושא דרישות החוק 

  .לבעלי מוגבלויות נגישות

  

לגבי מהות השלט, סוג השלט, אופן מבוקש פירוט 
  החיבור?

לעניין עמידה בתקן ישראלי מבוקשת הבהרה כמו כן 
  נגישות השלטים לבעלי מוגבלויות.ו 1918

.33  )2יד(

גודל התיבה על הגג של האוטובוס יהיה 
:400X400X400  מ"מ 

, אופן נדרשת תאורת רקע בולטת למספרים
ניתן  ועוצמת ההארה לבחירת המציע,

  .להשתמש בתאורת לדים

  כנספח א' לפרוטוקול רצ"ב דוגמא

גודל, אופן  –לגבי התיבה על גג האוטובוס פירוט קש ומב
  ועוצמת ההארה, וכו.

.34  )4יד(

הרשות מודיעה כי הדרישה הנקובה בסעיף 
"   הדרישה הבאה:מבוטלת ובמקומה תבוא 

בתוך חלל הנוסעים בחלקו  הספק יתקין 
לא שבגודל     LCDמסךשל האוטובוס הקדמי 
מערכת ,כמו כן תותקן  "23 -מ יפחת 

מסביבת  Audio-videoהמאפשרת   העברת 
  הנהג .

נציג מקום התקנת המסך יקבע בשיתוף עם 
  הרשות.

כמו כן, המסך נדרש לענות על כל דרישות 
 תחבורה לרבות לנושא נגישותהחוק ומשרד ה
  .לבעלי מוגבלויות

סוג, גודל, שפות  –לגבי מערכת השילוט מבוקש לפרט 
  וכו?

ונגישות  1918לעניין עמידה בת"י מבוקשת הבהרה כמו כן 
  השלטים לבעלי מוגבלויות. 

.35  )6יד(

שקע ב מבוקש לאשר כי מדובר –שקע חשמלי לשולחן נהג   כמבוקש.
  מצית סטנדרטי.

.36  )11יד(

הרשות מודיעה כי הדרישה הנקובה בסעיף 
  .מבוטלת

סוג הטלפון עבורו נדרשת ערכת מבוקש פירוט לגבי 
  הדיבורית.

.37  )14יד(

 המצלמות שיותקנו יהיו כאלה שהינם בעלי
בלבד. סוג  יכולת לשידור אונליין לחדר הבקרה

  המצלמה הינו לשיקול דעתו של הספק.

נדרשת יכולת להגדיר האם מבוקש  –מצלמות בטחון 
לקבל כמו כן מבוקש יכולת שידור אונליין וכו'.  ,הקלטה

מפרט טכני של מצלמות הביטחון לרבות אמצעי העלאת 
נאסר להקליט תשומת לב הרשות כי  .והורדת הנתונים

  קול על גבי מצלמות ביטחון.

.38  )23יד(

כמבוקש. אוטובוס חלופי/מתגבר  יהא 
  .ותיוראוטובוס עירוני/בן עירוני/סיור 

מבוקש כי האוטובוס החלופי המפורט בסעיף וכן 
האוטובוס לתגבורים לא יהא עירוני בלבד אלא יהא 

  אוטובוס עירוני/בן עירוני/סיור ותיור ולא כנקוב בסעיף.

.39  יט'

  אחריות וביטוח –' לחוזה חנספח 

שבמסגרתם הרשות מכלילה את  מה הם סוג הביטוחים  .ביטוח צד שלישי
  .הספק

.40  כללי

ביטוח צד שלישי, בגבול אחריות של 
 –בנספח ח'  $1 כמפורט בסעיף ג' 100,000,000

  .אחריות וביטוח

נכלל בהם  שהספקמה הם סכומי הביטוח ומה הכיסויים 
  תחת הפוליסות של הרשות.

.41  כללי
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

 הנערך על ידיהמפורט בסעיף הינו ביטוח 
  .הזוכה אליו תפעל הרשות לצרוף הרשות 

הינו ביטוח הנערך על  1ח'כל המפורט בנספח 
  ידי הספק הזוכה.

 הנקובות בסעיף זה סתירה ביחס לגבולות הביטוח קיימת
גבולות  לעומת )100,000,000$אחריות הינו הגבול (

מבוקשת . )1,000,000$הסכום הינו ( 1בנספח ח  הביטוח
  .הבהרתכם

.42  )2ג'(

הרשות תפעל לצרף את הזוכה לפוליסת צד 
  .הרשות שלישי הנערכת על ידי

המופיעה שלה  הבפוליס הספקרשות מכלילה את ההאם 
  באופן וודאי?בסעיף 

.43  )5ג'(

  

________________  
  המציעוחותמת  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

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

  מנהל מנהלת האיכלוס והמעבר לרמון -  בן עזראמר שרון 
  ס. היועץ המשפטי -    עו"ד קרן כהן
  כלכלן בכיר -    מר אופיר לוי

  כלכלנית בכירה -    מיכל ברגב' 
  מזכירת ועדת המכרזים -  גב' אריאלה קעטבי

  משתתפים
  

 
  

          
 
 
   

  
גיש פרוטוקול לה המציע עלזה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין.  מסמך

 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-זה כשהוא חתום על
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