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  המשתתפים במכרז

    החברה"ל מנכ לידי
  

  באמצעות פקס        
  

  א.ג.נ.,
  

לביצוע בדיקות מעבדה בהסכם מסגרת להתקשרות  00485/070/06201/ מס' מכרז מסגרת פומבי :הנדון

  בפרויקטים שונים באתרי רשות שדות התעופה 

   3מספר הבהרה  תהודע

  מענה לשאלות הבהרה .1

"), להשיב על הרשותלטופס ההזמנה, מבקשת רשות שדות התעופה (" 25בהתאם להוראות סעיף 
  כדלקמן:במכרז,  המשתתפיםבאמצעות מי מ נשאלושאלות הבהרה ש

 סעיף במקרה בו מדובר במעבדה מאושרת מכוח - הזמנת ההצעותלטופס  8.1.2סעיף שאלה:  .1.1

") מהם האישורים הנדרשים שצריך התקנים חוק" :(להלן 1953 ג"תשי, התקנים חוק) לא (12

 להציג במסגרת ההצעה למכרז?

במסגרת בדיקת ההצעות שיוגשו למכרז, תבדוק הרשות את עמידת ההצעות   תשובה:

על המציעים להציג את האישורים הקיימים ברשותם בהתאם להוראות מסמכי המכרז. 

 לטופס הזמנת ההצעות. 8.1.2לצורך הוכחת עמידתם בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

, האם נדרש התקנים חוק) לא (12 סעיף במקרה בו מדובר במעבדה מאושרת מכוח שאלה: .1.2

ופס הזמנת לנספח ב' לט 3-4חתום באמצעות המנהל הכללי של המציע על סעיפים להצהיר ול

 ההצעות?

 כן. נדרש למלא את תצהיר נספח ב' לטופס בשלמותו ולחתום במקום הנדרש לכך. תשובה:

 סעיף במקרה בו מדובר במעבדה מאושרת מכוח - לטופס הזמנת ההצעות 8.1.3סעיף שאלה:  .1.3

, האם נדרש המציע להוכיח עמידתו בהסמכה הנדרשת בתנאי מקדמי התקנים חוק) לא (12

 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות?זה וכן להציג אישור להסמכה הנדרשת ע"י 

לטופס  8.1.3כן. בכדי להוכיח את עמידת המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף  תשובה:

ציע מעבדה שהוסמכה העתק אישור בדבר היות המהזמנת ההצעות, על המציע לצרף להצעתו 

 בתחומי בניין ותשתית.  ISO IEC17025ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, לדרישות

מבוקש לשנות את נוסח הסעיף כך שבכל  -ערבויות -לטופס הזמנת ההצעות 10סעיף שאלה:  .1.4

צה הרשות לחלט את הערבות או חלקה, תינתן למציע הזדמנות להשמיע את מקרה בו תר

 ם חילוט הערבות כאמור.טענותיו, בטר



  

  

לטופס הזמנת ההצעות, הרשות תיתן  10.6הבקשה נדחית. בהתאם להוראות סעיף  תשובה:

הרשות הזדמנות למציע להשמיע טענותיו בקשר עם החלוט, בטרם חלוט הערבות במקרים 

 .ב' (ב) לתקנות חובת המכרזים 16הנופלים בגדרה של תקנה 

נא הבהרתכם האם יש להציע אחוז הנחה אחיד למחירונים  -טופס ההצעה הכספיתשאלה:  .1.5

שצורפו לטופס ההצעה הכספית (מחירון מכון התקנים ומחירון איוזטופ) עבור המחירים 

 שאינם כוללים מע"מ?

לטופס ההצעה הכספית, יש להציע את אחוז ההנחה  1.11. בהתאם לאמור בסעיף כן תשובה:

 אחד מהמחירונים כאמור. עבור המחירים ללא מע"מ שמוצגים בכל

התקנים, מבוקש  א) לחוק (12 סעיף במקרה בו מדובר במעבדה מאושרת מכוח -חוזהשאלה:  .1.6

לחוזה ונספח תכולת העבודה) את הדרישות  4.3להסיר במקומות הרלוונטיים לכך (סעיף 

 הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.להיות המעבדה מוסמכת ע"י 

 הבקשה נדחית. תשובה:

  לנספח ג' לחוזה? 5הבסיס הנקוב בסעיף מהו המדד  -ערבות -ספח ג' לחוזהנשאלה:  .1.7

מדד הבסיס הנקוב בערבות לחוזה ימולא ע"י הרשות בעת חתימתה על החוזה עם  תשובה:

המציע הזוכה. מדד הבסיס יהא המדד הידוע ביום האחרון שנקבע להגשת ההצעות למכרז 

 נשוא החוזה.

  

  

  

  

  ורד אגוזין, קניינית
  

  אגף לוגיסטיקה
   רשות שדות התעופה

  

  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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