
  

  

13.2.2017  
  :לכבוד

  הנרשמים למכרז
    החברה"ל מנכ לידי

  באמצעות פקס        
  

  א.ג.נ.,
בהסכם מסגרת לביצוע בדיקות מעבדה להתקשרות  2016/070/0485/00 מס' מכרז מסגרת פומבי :הנדון

  בפרויקטים שונים באתרי רשות שדות התעופה 

וצירוף מסמך תכולת  13.2.2017 מיום נרשמים למכרזנוסף לפרוטוקול מפגש  - 6מספר הבהרה  תהודע

  עבודה מעודכן

   :משתתפים

גב' יעל ארז מהנדסת בכירה למבנים ותשתיות, גב' איילה  :")הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "

  .קניינית אגף לוגיסטיקה –אחראית בקרה תקציבית והתקשרויות, גב' ורד אגוזין  –זיו -רוקח

והנרשמים . שמות ופרטי הנציגים נרשמים למכרז  4  : למפגש הגיעו נציגיהם שלהנרשמים למכרזנציגי 
  רשות. ל הגיסטיקה שנרשמו והם שמורים באגף לולמכרז  

, היווה 25/01/17אשר פורסם ע"י הרשות ביום  5למסמך הבהרה מס'  7יובהר כי בהתאם לאמור בסעיף 
  מפגש מציעים נוסף זה רשות עבור הנרשמים למכרז אשר נכחו במפגש הקודם וחובה עבור אלו שלא.

  :דגשים והבהרות לנרשמים למכרז .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

) עותקים, כאשר עותק אחד של כל אחד מהמסמכים 2הודגש, כי על ההצעה להיערך בשני ( .1.3
עותק הנוסף לטופס ההזמנה, יסומן על ידי המציע כעותק "מקור", וה 8המפורטים בסעיף  

השני יסומן על ידי המציע כ"העתק". כל המסמכים שיצורפו כהעתק, יאומתו על ידי עו"ד 
  כ"העתק נאמן למקור". 

הזמנת לטופס  8.9על פי המפורט בסעיף  לקיום ההצעה, כי יש להגיש את הערבות הודגשעוד  .1.4
נספח ד'  מקורית ובהתאם לנוסחעל הערבות  להיות . ")טופס ההזמנהההצעות (להלן: "
  ., הוא היום האחרון לתוקף ההצעה למכרז31.8.2017 בתוקף עד ליוםלטופס ההזמנה ו

 הוצגה מפת הרשות ומיקום תיבת המכרזים בנתב"ג.  .1.5

' לחוזה) והצורך בבדיקתו מול חברת הביטוח בטרם תוגש ינספח הביטוח (נספח  נושא הודגש .1.6
הגשת להגיש בתוך המועד הקבוע ל ההצעה. הובהר, כי שאלות, ככל שישנן בקשר אליו, יש

 במכרז. הבהרה שאלות 

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

. הודגש בפני 10:00 השעה עד 27.2.2017האחרון להגשת הצעות הינו יום  המועד, כי הובהר .1.8
, לא לעילהנקובים  והשעה המועדהמשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר 

 .1993-(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג20יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה 

  



  

  

 יש הזמנהה לטופס 9 בסעיף המפורטים הנדרשים התצהירים את כי, המשתתפים בפני הודגש .1.9
 .1971- "אתשל], חדש[נוסח  הראיות פקודת פי על וחתומים ערוכים, מקוריים כשהם להגיש

   הוראות נוספות:

 25.3כמפורט בסעיף , 16/02/17 -הינו יום חמישי ההמועד האחרון להגשת שאלות הבהרה יובהר כי  .2
  למכרז. לטופס הזמנת ההצעות

הבהרה זה, נספח תכולת עבודה מצורף כחלק בלתי נפרד ממסמך  - מסמך תכולת עבודה מעודכן .3
מעודכן, אשר יבוא במקומו של נספח א' לחוזה. המציעים נדרשים להגיש את מסמך תכולת העבודה 

  המעודכן כחלק בלתי נפרד מהצעתם למכרז ולחתום עליו כנדרש.

  

 

  

  

  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

 



  

  

  13/02/17מעודכן ליום  –נספח א' 
  עבודה:התכולת 

  הגדרות .1

למונחים שבנספח זה תהיה אותה משמעות כמו בחוזה, למעט אם נאמר במפורש אחרת. מונחים 

 בנספח זה הינם כדלהלן:נוספים הכלולים 

הרשות הממונה על הסמכת מעבדות במדינת ישראל  –הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  1.1

  הרשות להסמכה). –(להלן 

מעבדה שהוסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות  לביצוע  –מעבדה מוסמכת  1.2

 בדיקות בתחומים שונים.

הממונה על התקינה במשרד מעבדה מוסמכת שקיבלה את אישור  –מעבדה מאושרת  1.3

 והמסחר, לביצוע בדיקות בתחומים שונים. ההתעשיי

 כללי .2

העבודה כוללת מתן שרותי מעבדה ובדיקות בפרויקטים שונים של חטיבת התכנון והנדסה באתרי 

. העבודה תכלול את כל בדיקות הרשות לרבות מסופי גבול, שדות תעופה פנים ארצי וכן ש"ת רמון

במחירון וכן הנפקת תעודת בדיקה מתאימה. שירותי הבדיקות יבוצעו באתר,  המעבדה המוזכרות

במפעל היצור (של החומרים נשוא הבדיקות), במעבדת הספק וכל מקום אחר שיידרש במסגרת 

  העבודה ההנדסית.

  הבהרות: .3

בנושאים בהם אין למעבדת הספק הסמכה מתאימה  לביצוע סוג בדיקה אותו מחויב הספק  3.1

מעבדה אחרת, בהתאם ובכפוף חוזה, יבצע  הספק את השירותים באמצעות לבצע על פי ה

 לחוזה. 8.10להוראות סעיף 

במקרה זה הספק ירכז את הטיפול בביצוע הבדיקות, כולל תהליכי נטילת הדגימות, העברתן 

למעבדה האחרת, ריכוז תוצאות ותשלום למעבדה האחרת. הספק חייב להוכיח רמה הנדסית 

טיפול מקצועי ומיומן, באותם מקרים בהם תבוצע הבדיקה על ידי מעבדה  גבוהה, שתאפשר

 מוסמכת אחרת.  

השירותים יתבצעו, במידת הצורך ועל פי הנחיית מנהל הפרויקט מטעם הרשות, במעבדה  3.2

 (להלן: "מעבדת שדה"). מעבדת השדה  תמוקם בתוך מכולה –באתר שתוקם ע"י הספק 

הביצוע   ותכלול את הציוד הבא (אשר  וע"ח קבלן י"ע קאשר  תסופ מטר לפחות 6באורך של 

 ארון,  כיסא, שולחן, משרדי, לרבות, יסופק אף הוא ע"י קבלן הביצוע ועל חשבונו): ציוד

 בנפה שטיפה לצורך כיור עם מים נקודת  לעבודה וכן  בהתאם ח"לשע מדף עבודה, שולחנות



  

  

גישה למכולה ולחיבור המכולה  . כמו כן, קבלן הביצוע יישא באחריות הסדרת דרך200

  לחשמל ומים.

יובהר ויודגש כי על הספק שיוכרז כזוכה בהליך התיחור ושעליו יוטלו ביצוע הבדיקות  3.3

 במסגרת הפרויקט, יחולו ההתחייבויות והדרישות הבאות:

 פרויקטיםצורך ביצוע ללהלן פירוט הציוד שאותו יידרש הספק לספק על חשבונו  3.3.1

  :הסלילה בתחום

  4"  3/4" 1.5"  3"  -גדולות ותנפ 3.3.1.1

  200"  40"  10"   - קטנות נפות 3.3.1.2

  לשטיפה 200 נפה 3.3.1.3

   חומרים ליבוש תנור 3.3.1.4

  מהיר ליבוש חשמלית פלטה 3.3.1.5

  גרם 0.1 של דיוק עם קילו 4 מאוזנים 3.3.1.6

  גרם 1 של דיוק עם קילו 15 מאוזנים 3.3.1.7

  לבטון ריטוט שולחן 3.3.1.8

 ,למסורה פקק ,ח"שע מנערת ,מסורות 2,עצר שעון(  חול ערך שווה ערכת 3.3.1.9

  ) תמיסה ,קריאה מד

   צפיפות לבדיקת גרעיני מכשיר 3.3.1.10

  חול חרוט ערכת 3.3.1.11

 במכולה קבוע לחשמל התחברות 3.3.1.12

על הספק להעמיד רכב על חשבונו לצורך ניידות העובדים מטעמו  3.3.1.13

 במעבדת השדה.

  כל ציוד אחר הנדרש להשלמת ביצוע הבדיקות בפרויקטים. 3.3.1.14

 להלן סוגי הבדיקות שאותן יידרש הספק לבצע בפרויקטים בתחום הסלילה:  3.3.2

 מד גרעיני 3.3.2.1

 חרוט חול 3.3.2.2

 דרוג חומר 3.3.2.3

 מיון הסתכלותי 3.3.2.4

 נטילת דגימות בטון 3.3.2.5

 שקיעת בטון 3.3.2.6

 בדיקות בנטונייט 3.3.2.7

 נטילת מדגם כולל במידות לא סטנדרטיות –כפיפה  3.3.2.8



  

  

  נים ותשתיות: להלן סוגי הבדיקות שאותן יידרש הספק לבצע בפרויקטים בתחום מב 3.3.3

  נטילת בטונים 3.3.3.1

, אחוז pHריכוז התמיסה, צפיפות, צמיגות, רמת  –בדיקות בנטונייט  3.3.3.2

  חול, אובדן מים, גבול נזילות

  סומך בטון 3.3.3.3

  נטילת מדגמים מכל הסוגים 3.3.3.4

  בדיקות קרקע לביסוס 3.3.3.5

  נטילת גלילים 3.3.3.6

  

 הנחיות כלליות לעניין הפרויקטים בתחום הסלילה ובתחום המבנים ותשתיות:  3.3.4

 לכליוגדר על ידי המזמין  השדה במעבדת"י הספק עהאדם הנדרש  חוכ 3.3.4.1

 בנפרד. קטפרוי

 ביצוע לצורך הנדרש הציוד כל את בחשבון ולקחת לשקלל הספק על 3.3.4.2

  .כאמור הבדיקות

מובהר כי בקשר לבדיקות הכלולות בתכולת מעבדת השדה  ושלא יבוצעו במעבדת השדה, לא  3.4

א זכייתו בהליך התיחור) בגין העברת הבדיקות ישולם כל תשלום נוסף (מעבר לתמורה נשו

למעבדת הספק (שאינה מעבדת השדה הממוקמת באתר) והדבר הינו חלק אינטגרלי 

  מהשירותים ותשלום התמורה כולל גם דבר זה. 

תוצאות הבדיקות יוגשו לצוות הפיקוח של הרשות באופן מסודר, כתעודות בדיקה מודפסות  3.5

יה מגנטית, בפורמט שיסוכם עם הרשות. תוצאות הבדיקות וכן ריכוזי תוצאות על גבי מד

 ימסרו בהתאם ללוחות הזמנים שבהזמנת העבודה. 

 מדגמי אבטחת איכות: .4

איכות של - לרשות קיימת הזכות להעביר מדגמים לבדיקת מעבדה אחרת במסגרת פעילות אבטחת

 הרשות.

  הרשות, או מי מטעמה. תוצאות סותרות יעברו לתהליך בדיקה וברור ע"י מערך הפיקוח של 

במידה ובתום תהליך הבדיקה והבירור יתברר כי תוצאות הבדיקה שביצע הספק הינן שגויות, יחוייב 

הספק בעלות בדיקת המדגמים שנעשו במעבדה האחרת. למען הסר ספק, במקרה זה לא ישולם לספק 

עלות הבדיקה, אינן תשלום בעבור הבדיקות השגויות. מובהר כי הוראות סעיף זה ביחס לנשיאה ב

  גורעות או נוגעות לאחריות הספק על פי החוזה או על פי דין בכל עניין אחר.


		2017-02-13T16:50:02+0200
	Kimhi Rafi ID_038815452




