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  2016דצמבר  08 

  :לכבוד
  הנרשמים למכרז

    החברה"ל מנכ לידי
  באמצעות פקס        

  
  א.ג.נ.,

   בהסכם מסגרת לתכנון, יצור,להתקשרות  2016/070/0479/00 מס' מכרז מסגרת פומבי :הנדון
  אספקה והתקנה של מוצרי מתכת ליחידות הביטחון של רשות שדות התעופה 

  
  ועדכון מועדים 07/12/2016 מיום הנרשמים למכרזפרוטוקול מפגש  -3הבהרה מס' 

   :משתתפים

, מר רפי פלד  מנהל פרוייקטים טכנולוגיים –מר רונן אליהו :נציגי רשות שדות התעופה (להלן: "הרשות")
  עורכת התקשרויות בכירה.  –קניינית, גב' אורית צלח  –, גב' מיכל וולץ מעבר מנהלת -ראש תחום 

והנרשמים . שמות ופרטי הנציגים נרשמים למכרז  8של גש הגיעו נציגיהם : למפהנרשמים למכרזנציגי 
  רשות. ל הבאגף לוגיסטיקה ש שמוריםנרשמו והם למכרז  

  :לנרשמים למכרזדגשים והבהרות  .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( הודגש, כי על ההצעה להיערך בשני .1.3
יע כעותק "מקור", והעותק הנוסף , יסומן על ידי המצלטופס ההזמנה 9 המפורטים בסעיף 

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

הזמנת לטופס  9.6על פי המפורט בסעיף  לקיום ההצעה, כי יש להגיש את הערבות הודגשעוד  .1.4
מקורית ובהתאם לנוסח נספח ד' להיות על הערבות  .")טופס ההזמנהההצעות (להלן: "
  .הוא היום האחרון לתוקף ההצעה למכרז, 31/05/2017 עד ליוםבתוקף לטופס ההזמנה ו

, כפי שמופיע בטופס מפת הרשות ומיקום תיבת המכרזים בנתב"גתשומת לב המשתתפים ל .1.5
 הזמנת ההצעות.

ביטוח בטרם תוגש לחוזה) והצורך בבדיקתו מול חברת ה '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 

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

(בהתאם  10:00 השעה עד 29/12/2016יום האחרון להגשת הצעות הינו  המועד, כי הובהר .1.8
הודגש בפני המשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו . להלן) 2לדחיית המועדים המפורטת בסעיף 

, לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם לעילהנקובים  והשעה המועדלתיבת המכרזים לאחר 
 .1993- המכרזים, תשנ"ג(ב) לתקנות חובת 20להוראת 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 9 בסעיף המפורטים הנדרשים התצהירים את כי, המשתתפים בפני הודגש .1.10
 .1971- "אתשל], חדש[נוסח  הראיות פקודת פי על וחתומים ערוכים, מקוריים כשהם להגיש

 זוכים. 3הודגש בפני המשתתפים כי מדובר בהסכם מסגרת בו יבחרו עד  .1.11

עד  12/201615/לבקשת המשתתפים המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה שונה והינו  .1.12
 .להלן) 2חיית המועדים המפורטת בסעיף (בהתאם לד 12:00השעה 

 רונן אליהו הבהיר והדגיש את הנתונים המפורטים להלן:מר  .1.13

והבהרה לגבי ההתאמה בין מפרטים לרכש מיידי כתב הכמויות  ,מיקומי התקנות .1.13.1
 .יעודכנו בהבהרה נוספת שתשלח בהקדםלבין שרטוטים 

ומאפייני ההרכבה שהוצגו זהה לסוג החומרים  – סוג החומרים ומאפייני ההרכבה .1.13.2
 .במסגרת סיור המציעים במסלול הבדיקה

 .כתב הכמויות מפרט את המודולריות הנדרשת –מודולריות מסועים ביחס למכונות  .1.13.3

בקובץ השרטוטים שנמסר במסגרת מפגש המציעים יש להתמקד בעמודים של  .1.13.4
וא התוכנית שכותרתה הוא "מסוע יציאה ריבוע". יש לשים לב שמסוע הכניסה ה

זהה במבנה שלו למסוע היציאה רק שהוא בנוי ממסוע בודד ולא צמד מסועים 
 משולב.

  עדכון חלק מהמועדים למכרז: .2

לטופס  26.3, כמפורט בסעיף ם למכרזרישוהגשת שאלות הבהרה למכרז המועד האחרון ל .2.1
 .15/12/2016ההזמנה, יעודכן ליום 

לטופס ההזמנה, יעודכן ליום  7.11.2, כמפורט בסעיף הגשת ההצעות למכרזהמועד האחרון ל .2.2
 .10:00עד השעה  29/12/2016

מובהר במפורש, כי לא יחולו שינויים נוספים באשר ליתר המועדים בהליך המכרז, לרבות מועד  .3
  תוקף הערבות.

  

  

    

  אורית צלח
  עורכת התקשרויות בכירה

  אגף לוגיסטיקה
  

 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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