
  

 
                     26.1.2017  

  
   המשתתפים הפוטנציאליים :לכבוד

  
בהסכם מסגרת לביצוע בדיקות להתקשרות  2016/070/0485/00 מס' מסגרת פומבימכרז  הנדון:

  מעבדה בפרויקטים שונים באתרי רשות שדות התעופה 
  

  ועדכון מועדי המכרז נוספיםהמקדמיים והתנאים בנוסח העדכון  - 5 'הבהרה מסמסמך 
  

, ") מבקשת ליידע את ציבור המשתתפים במכרז בעדכוניםהרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
  ן:כדלקמ

  מכרז:עדכון בתנאים המקדמיים ל

 8.1.3הרשות תודיע למשתתפים הפוטנציאליים במכרז כי התנאי המקדמי הנקוב בסעיף  .1
לוטין וכך גם הדרישות המפורטות יוסר לח") הטופס(להלן: "לטופס הזמנת ההצעות למכרז 

 .במסגרתו
נוסח מעודכן של תצהיר נספח ב' לטופס, הכולל את העדכון המתואר להבהרה זו, מצורף  .2

המשתתפים נדרשים למלא בתצהיר את הנתונים הנדרשים מהם בנספח ב' לעיל.  בסעיף זה
 המעודכן ולהגישו כחלק בלתי נפרד מהצעתם למכרז.

 
 עדכון בחוזה ובנספח תכולת העבודה:

(ב) לחוזה, המהווה חלק בלתי נפרד  4.3בהתאם, תודיע הרשות כי הדרישה הנקובה בסעיף  .3
שהוסמכה ע"י ורף כנספח א' לחוזה (מעבדה ממסמכי המכרז, וכן בנספח תכולת העבודה שצ

) תוסר בתחומי הבניין והתשתית ISO 17025להסמכת מעבדות לדרישות הלאומית הרשות 
 אף היא מדרישות מסמכי המכרז.

 

  עדכון מועדים במכרז:

 המועדים הנקובים במכרז יבוטלו/יעודכנו ובמקומם יבואו המועדים הבאים: .4
  

  מעודכןמועד     פעולה

האחרון לרישום למכרז באגף לוגיסטיקה של הרשות המועד 

  הזמנת ההצעות.טופס ל 6.2.2.1כמפורט בסעיף 

-  12.2.2017  

המועד האחרון לרישום למכרז באמצעות אתר האינטרנט של 

  לטופס הזמנת ההצעות. 6.2.2.2הרשות כמפורט בסעיף 

  10.2.2017  

טופס ל 25.3המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט בסעיף 

  הזמנת ההצעות.

-  16.2.2017 

 7.11.2המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט בסעיף 

  טופס הזמנת ההצעות.ל

-  27.2.2017 

 ההצעה, כמפורטהערבות לקיום ההצעה ותוקף מועד תוקף 

  לטופס הזמנת ההצעות. 11-ו 9.6.1 פיםבסעי בהתאמה

-  31.8.2017 

טופס ל 26.2כמפורט בסעיף  מועד מפגש המציעים לנרשמים למכרז

  הזמנת ההצעות.

-  13.2.2017  

 



  

ו/או המועדים הנקובים במסמכי  םמובהר בזאת, במפורש, כי לא יחול שינוי ביתר התנאי
 ככל שלא שונו במפורש בהבהרה זו. המכרז, 

  

  דגשים לעניין העדכונים דלעיל:
למשתתפים במסגרת הבהרות למען הסר ספק, יובהר למשתתפים כי תשובות הרשות שניתנו  .5

לטופס מבוטלות ובמקומן יבואו  8.1.3המפורט בסעיף  לעניין התנאי המקדמי 1-3מס' 
 עדכוני הרשות בהבהרה זו.

תשומת לב המציעים מופנית לעדכון במועד תוקף  - דחיית מועד תוקף הערבות לקיום המכרז .6
לעיל. הרשות  4בסעיף  , בהתאם לאמור בטבלה אשר31/08/17הערבות למכרז, שנדחה ליום 

על פי המפורט  לקיום ההצעהלהגיש את הערבות  עליהםהמשתתפים כי תדגיש ותבהיר בפני 
מקורית ובהתאם לנוסח נספח ד' לטופס ההזמנה להיות על הערבות לטופס.  9.6בסעיף 

 המעודכן של הערבות כאמור לעיל). (הוא התוקף 31.08.2017 בתוקף עד ליוםו
  - לנרשמים למכרזמפגש המציעים  .7

תשומת לב המשתתפים מופנית לעדכונים שבוצעו במועדי ההליך המכרזי בטבלה אשר  7.1
לעיל, ובכללם מועד למפגש שייערך לנרשמים למכרז (ולנרשמים נוספים, ככל  4בסעיף 

ובהתאם  לטופס 26ובהתאם להוראות סעיף  שיהיו עד למועד הנקוב בטבלה לעיל)
 לפרטים הבאים:

, הנרשמים למכרז שלא נכחו במפגש הקודם וכמפורט להלן)עבור  שהינו חובההמפגש (
  .12:00בשעה  13.2.2017בתאריך  יערך ויתקיים

הנדסה מספר בחדר ישיבות  לעיל,המשתתפים במפגש ייפגשו במועד ובשעה הנקובים 
 נתב"ג. 2קומה  1טרמינל  236

ביחס למפגש הנ"ל הרשות מדגישה כי אמנם ההשתתפות בו הינה חובה ומהווה תנאי סף  7.2
לטופס), אולם משתתף שנכח במפגש הקודם שהתקיים במסגרת  8.18(כנקוב בסעיף 

) רשאי שלא להשתתף במפגש הנוסף. עם זאת, הרשות 24.11.2016ההליך המכרזי (ביום 
בכל  שתתפות במפגש הנוסף כאמור.ממליצה לכל משתתף שנכח במפגש הקודם, על ה

מקרה, תבהיר הרשות כי בתום המפגש הנוסף, תפרסם הרשות את פרוטוקול המפגש 
  ותפיץ אותו לכל הנרשמים למכרז, בין אם הם נכחו במפגש הקודם ובין אם לאו.

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

 . יגיש הבהרה זו כשהיא חתומה על ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז

  
  

  חתימת המציע

__________________________  

  
  
  

            
  ורד אגוזין, קניינית
  אגף לוגיסטיקה

  רשות שדות התעופה
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  )26.1.2017ליום  (מעודכן נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות
  לטופס הזמנת ההצעות 9.2תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 

  

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 

לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב 

  כדלקמן:

") המציע________________________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1

בהסכם להתקשרות  2016/070/0485/00פומבי מס' מכרז ], ליש לנקוב בשמו המלא של המציע[*

 מסגרת לביצוע בדיקות מעבדה בפרויקטים שונים באתרי רשות שדות התעופה.

 הנני משמש כמנהל כללי במציע. .2

למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז המציע הינו נכון כי אני מצהיר בזאת,  .3

 12מעבדה מאושרת ע"י משרד הכלכלה והתעשייה בתחומי הבנייה והתשתית מכוח סעיף 

 . 1953 –לחוק התקנים, התשי"ג 

נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, הינו בעל ניסיון אני מצהיר בזאת כי  .4

 ות מעבדה בתחומי בניין ותשתית.שנים לפחות בביצוע בדיק 3של 

  לעיל:  4להלן נתונים נוספים לצורך הוכחת האמור בסעיף 

נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, המציע הינו בעל ___ שנות ניסיון 

בביצוע בדיקות מעבדה בתחומי בניין ותשתית. (על המציע למלא את שנות הניסיון במקום 

  הרלוונטי לכך בסעיף זה לעיל). 

  לצורך נספח זה דלעיל: 

  כל מבנה המחובר חיבור של קבע לקרקע או מונח עליה.  –" משמעו בניין"

  דרך, מבנה דרך, מסילת ברזל, מתקן תשתית וקו תשתית.  - " משמעה"תשתית

 

* לתצהיר מצורף העתק מאושר על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור", של התעודות/אישורים שלהלן כאשר הן 

  , כדלקמן: תקפות  על שם המציע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות

בדבר  ו/או אישור אחר המעיד על כךהעתק תעודה מהרשות הלאומית להסמכת מעבדות 

מעבדה מאושרת ע"י משרד הכלכלה והתעשייה בתחומי הבנייה והתשתית היות המציע 

וזאת לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי  1953 –לחוק התקנים, התשי"ג  12מכוח סעיף 

  לעיל.  3המפורט בסעיף 

  

  

  

  

  



  

 

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

                
          ___________________  

  חתימת המצהיר                                                                            
  

/___/____   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'     הופיע בפני, במשרדי ב_____________ מר/גב' 

__________ והמוכר/ת לי באופן אישי, שהנו מוסמך להצהיר ולהתחייב בשם המציע, ואחרי 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים 

  בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.הקבועים 

              
                     __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                                                                     

  

 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העותק של נספח ב' המופקד בתיבת המכרזים הנו, באופן בלעדי ומוחלט, העותק 
המחייב לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום 

  כרזים.       אופן וצורה על  הנוסח המחייב של נספח ב', כפי הופקד בתיבת המ
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