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   כיסוח ואחזקת שטחי בור בכל אתרי  עבודות הדברת עשבי בר, 0732016//003200/מכרז פומבי מס' 
  רשות שדות התעופה

      

     1הודעה מס' 

  ומענה הרשות על שאלות  201680.16.סיכום מפגש משלמי דמי ההשתתפות מיום 

  

  :דמי ההשתתפות משלמי משתתפי  נציגי 
   ,כפי שנרשמו בתחילת המפגש פרטיהם האישייםדמי השתתפות במכרז זה. את אשר שילמו משתתפים  4

  נציגי הרשות. שמורים אצל 
  

  :הרשות מטעםמשתתפים 
    רא"ג הנדסה אזרחית  - פוני  א.מר 
   כבישים ומסלולים  אחראי -לידור  .אמר 
  כבישים ומסלולים הנדסאי  - טייב .במר 
   , מתכנן חיצוני מטעם הרשותאגרונום -  ד. נחליאלימר 

   רפרנט רכש בכיר   -מר נ. אורגד 
  
  

  :אשר הועלו במהלך המפגש להלן עיקרי הדברים

כי רק  ,כי הנוכחים במפגש נרשמו וחתמו על הטופס המיוחד למפגש המציעים. הובהר למשתתפים ,נבדק .1

 .את הצעתומי שנרשם ייחשב כמשתתף במפגש ויהיה רשאי להגיש 

 

 הכמויות תב( להלן:" כ) 2016כמויות/מחירון מעודכן (אוגוסט  כתבבפתיחת המפגש חולק למשתתפים  .2

 .ומהווה חלק ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין אך ורק לקובץ זה בלבדהובהר כי יש להתייחס ") המעודכן

המציע כמתייחס  ו הכספית של בכל מקרה תתייחס הרשות לאחוז הנחה אשר ננקב במסגרת הצעת

    דכן. ולכתב הכמויות המע

  
 



  

 

ותנאיי  לטופס הזמנת ההצעות 6הדרישות המקדמיות למכרז זה, כמפורט בסעיף ניתנו הסברים בדבר  .3

  משנה כמפורט בסעיפי הנדרש,הקודם  והניסיון המקצועיותדרישות ה על ,במיוחד הושם דגש. המכרז

 .לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז  6.1.7 ועד , 6.1.2

  

, לרבות ותנאיי המכרז לטופס הזמנת ההצעות 7כמפורט בסעיף  ,פורטו המסמכים שיש לצרף להצעה .4

לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי   7.1.7 כמפורט בסעיף המכרז, קיוםלערבות חשיבות ההקפדה על הגשת ה

' לטופס הזמנת דמסומן כנספח בנוסח ה ,הרשות בלבדע"פ הנוסח שהוכתב על ידי  א. הערבות תההמכרז

 .7201.2.028   עד ליום תעמוד בתוקפה. הערבות ותנאיי המכרז ההצעות

כי כל  ההודעות שיישלחו על ידי הרשות, הנן חלק ממסמכי  כמו כן, הובא לתשומת לב המשתתפים,

  .שתתפותהדמי הכשהן חתומות, כמו גם צילום/העתק שובר  ויש לצרפן למעטפת ההצעה ,המכרז

 

  .ותנאיי המכרז לטופס הזמנת ההצעות 8כמפורט בסעיף  ,למכרז אופן הגשת ההצעה  ניתן הסבר בדבר .5

 

 8.9.3ניתן הסבר על האפשרות שניתנת לזוכה לקבל שטח במתחם הקבלנים בנתב"ג, כמפורט בסעיף  .6

עפ"י נספח הנכס המוקצה המסומן והשימוש בשטח דמי שנתית של העלות הלטופס הזמנת ההצעות. 

  ₪ 52,000 - כנכון להיום הינה 

  
וכן מיקום  ,בבוקר 10:00שעה  2016.08.29 הינוכי המועד האחרון להגשת ההצעות  כמו כן הודגש,  .7

 .ותנאיי המכרז לטופס הזמנת הצעות 8.10.1 משנה  כמפורט בסעיףהכל הגשת ההצעה, 

לטופס הזמנת  7.13.3, כאמור בסעיף הצעה שתימסר לאחר מועד זה, לא תידון כי ר למשתתפים,ההוב

  .ההצעות ותנאיי המכרז

  

לרבות בנושאי  ,בלבד הפקסבאמצעות  יופנו לרשותאשר כי המועד האחרון לפניות ולברורים  ,הודגש  .8

תחייבנה את  ,כי רק תשובות שיינתנו בכתב ע"י הח"מ ,הובהר .2016.80.12 ליום עדביטוח, הינו ה

 ., לכל דבר וענייןהרשות

 

, ה במכרזהזוכ יידרש להמציאר שא החוזה ערבות לביצועהפקדת הדרישה ל מפורט בדברניתן הסבר   .9

 .בהתאמה לחוזה 15ובסעיף  ותנאיי המכרז לטופס הזמנת ההצעות 9כמפורט בסעיף 

  
ותנאיי  לטופס הזמנת ההצעות 11כמפורט בסעיף  ,במכרז האופן בחירת הזוכ בדבר ניתן הסבר מפורט .10

 .המכרז



  

 

  
בהתאם להוראות אשר  ,האשר תשולם למציע הזוכ התמורה ניתן הסבר לכל האמור והמפורט בדבר .11

 .לחוזה בהתאמה 14ובסעיף  ותנאיי המכרז לטופס הזמנת ההצעות 13בסעיף  נקבעו לשם כך

  
סעיף "שירותים באזור אילת" הזמנת ההצעות  לטופס 13.2 וסעיף 13.2 בסעיף הנקוב המנגנוןכי  הובהר .12

   . יםמבוטל בהתאמה -לחוזהי'  ונספח חוזהל 14.3 סעיף ,לטופס ההצעה הכספית 4.15

 

 6ובסעיף  ותנאיי מכרז לטופס הזמנת הצעות 14, כמפורט בסעיף במכרז זה תקופת ההתקשרותהודגשה  .13

 .לחוזה בהתאמה

  
 לטופס הזמנת הצעות 22, בהתאם למפורט בסעיף בלבד הצעה הזוכהמסמכי ההובהרה זכות העיון ב .14

 .ותנאיי המכרז

  
מנוסח כלל ת כי אין לשנו ,והודגש ותנאיי המכרז, כל הנספחים שצורפו לטופס הזמנת ההצעות הוסברו .15

 יבאימותיות בדבר הצורך הדרישלרבות  ,בלבד במקוראשר יוגשו נספחים אשר נוסחו על ידי הרשות וה

   עו"ד/רו"ח במקומות הנדרשים. חתימות של

  
כי  ,. הובהריםאישור עריכת הביטוחנספח וביטוח אחריות בנזיקין ונספח  ילנוסחניתנו הסברים  .16

הבהרות למכרז הבמסגרת  ,שינויבהם , אלא אם יבוצע ניתנים לשינויואינם  קבועים הינםנוסחים אלה 

 . ככל ותוציא, אשר תוציא הרשות

למבטח, על מנת שיוכלו מראש דרישות הביטוח נשוא נספחים אלו   להעביר את משתתפיםהוצע ל

  ולקחתן בחשבון בעת הגשת הצעתם.  ,הכספית תםטרם הגשת הצע ,לבדוק את עלויות הביטוח

יש להפנות לרשות בתוך המועד  ,הביטוחדרישות או השגה גם לעניין ו/הבהרה  ו/או כי כל שאלה ,הודגש

 ךכי הגשת מסמ ,. עוד הובהרלעיל להודעה זו 8בסעיף  אמורכ וברורים, השאלות אשר נקבע להגשת

 ,או מחיקות/השמטות/הערותו/כולל תוספות  ואטוח במסגרת ההצעה למכרז, כשהיהבפוליסת נספח 

  .לוהצעה כזו עלולה להיפס ,י המכרזית מתנאיוכהסתייגו נהשבתיח

 

 .הייחתם עם המציע הזוכר שא ,החוזההוראות  בדבר ניתן הסבר כללי .17

  

 

 



  

 

 המעודכן  ובכתב הכמויות מפרט הטכניב בהתאם לאמורניתן הסבר ע"י הגורמים המקצועיים ברשות,  .18

  :להלן עקרי הדבריםממסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ה

  מבנה המפרט, כתב הכמויות/מחירון בחלוקה לפרקים ומנגנון הביצוע והתשלום:  .א

  סעיפי ריסוס בשטחים: ביצוע במועדים מוכתבים ומתואמים  4 –עבודות הדברה  – 01פרק  .1

ע"י הרשות בחומרי הדברה המוכתבים ע"י האגרונום, תשלום בהתאם לשטח המרוסס 

  ולקבוצת מחיר הריסוס.

  גרוטכניות, תשלום בהתאם לכמות המבוצעת בפועל (יח' מידה משתנות לכל עב' א – 02פרק  .2

  סעיף).

  תשלום י"ע בהתאם לכמות המבוצעת בפועל. –עב' יומיות  – 03פרק  .3

תשלום שנתי בגין עמידה בדרישות תפקודיות המפורטות  –אחזקה שנתית  – 04פרק  .4

  .ט הטכני לכל סעיףרבמפ

 בכתב הכמויותו 0.13פרק  –במפרט הטכני , כפי שבא לידי ביטוי המשוער לשנה היקף העבודות  .ב
   המעודכן

עפ"י הצרכים התפעוליים המשתנים מעת היקף העבודות לשנות את  תרשאיהרשות כי הובהר   .ג
  לעת.

לביצוע עבודה יעילה ומקצועית תוך שמירת השטח גדולה חשיבות מבצעית/תפעולית קיימת   .ד
  .כפי שהוסבר עי האגרונום דרטים הנדרשים במפרט הטכנינבסט

ניתן דגש לנושאי הבטיחות בסביבת העבודה בשטחים המבצעיים ובשטחים ברצועות   .ה
  המסלולים.   

 ומענה הרשות: 21.08.2016עים עד ליום ילהלן שאלות שנשאלו על ידי מי מהמצ .19

 ?לביצועההלו"ז  ומה   "מהי "עבודה דחופה:  שאלה  .א
עלול לפגוע שמצב העשבייה בהם מבצעים  לטיפול בשטחיםעבודה משמעה  -עבודה דחופה : תשובה

  .וזאת עפ"י שקול דעתו של נציג מנהל החוזה של שדה התעופה די יבתפעול המ

שבכתב  01.04.013, 01.04.05, 01.04.04, 01.04.03ט המיוחד בהתייחס לסעיפים כפי שמפורט במפר
 6הינו עבודה דחופה ה תחילת בצוע הגעה לשטח העבודה והלו"ז המינימאלי ל -המעודכן  הכמויות

   ע"י המפקח.שעות ממועד ההודעה 
 

מגרש להחסנת כלים או טרקטורים בשל העלויות, האם לשכור הקבלן בוחר שלא ו במידה :  שאלה  .ב
 אפשר לו חניית כלי רכב/טרקטורים בשטחי הרשות?תת

רק בשטח המיועד  אלא תתאפשר חניית כלי רכב/טרקטורים בשטחי הרשות אל  - ככלל: תשובה
  ).להודעה זו 6בתאם למפורט במסמכי במכרז ובסעיף לכך במתחם הקבלנים (

  
  
  
  
  
  



  

 

  .2014-2016בשנים בפועל  הבוצעהעבודה אשר מידע לגבי כמויות   בקשמת : שאלה  .ג

  .אינן רלוונטיות למכרז זה 2014-2016כגון שבוצעו בשנים האחרונות העבודה כמויות ה : תשובה
  
   

 0.13פרק  –היקף העבודות המשוער לשנה, הרלוונטי למכרז זה, בא לידי ביטוי מלא במפרט הטכני 
    המעודכן.  ובכתב הכמויות

  

 במכרז האחרון?של הרשות אל מול הקבלן חודשה האופציה האם  : שאלה  .ד
  הנוכחי. למכרז אין כל רלוונטיות לשאלה זו ביחס  תשובה: 

  

אריזות סגורות של חומרי הדברה לאתר העבודה ורק בנוכחות האם חובה להגיע עם  : שאלה  .ה
 ?אותן המפקח לפתוח

לאחר בדיקה רק  פתחויויהאריזות שמיועדות לשימוש באתרי ר.ש.ת יגיעו סגורות  .ןכ  תשובה:
  ואישור של המפקח.

  
  

 האם לצורך הובלת כלים /טרקטורים לשתפ"א תשולם תוספת עבור ההובלה?  שאלה:   .ו
  .תשלום לא תשולם כל תוספת .לאתשובה: 

  

 גרעו שטחים מאזורי הריסוס ויטופלו בכלים אגרוטכניים?י:  האם ייתכן וישאלה  .ז
  .00.25:  כן, ראה התייחסות מיוחדת לכך בסעיף תשובה

  

 דרש מדביר מוסמך?יי , לכל כלי בנפרד ,כל פעולות ההדברהל: האם שאלה  .ח
הקשורות לחומרי  העבודות מדביר מוסמך יידרש  לכל כלי שמבצע עבודות ריסוס ולכל כן. תשובה: 

    . הדברה והטיפול בהם
  

פיצוי בגין חומרי הדברה ם יינתן האמסלולים ובעבודות להפסקות במהי אחריות הרשות : שאלה  .ט
 ?לאחר שהגיעו לאתר והקבלן קבל הוראה לא לבצע את העבודה שלא נעשה בהם שימוש

על הפסקת עבודה ע"י גורמי שדה התעופה לא יקבל  –במפרט הטכני  01.07 ראה סעיףתשובה: 
  .חומרי הדברה שלא נעשה בהם שימושבגין פיצוי , לרבות הקבלן פיצוי כלשהו

  

 חדשות נכללות באחריות הקבלן? "הצצות"האם שאלה:    .י
מביצוע כתוצאה , ו/או המפקח החדשות נבעו, עפ"י החלטת האגרונום "הצצות"- הבמידה ו: תשובה

  ולא תשולם לו כל תמורה נוספת בגין כך.אזי אחריות התיקון הינה על הקבלן, - לקוי 
  

 קיון השטח לאחר עב' אגרוטכניות כולל את איסוף העשבייה הנותרת בשטח?יהאם נשאלה:   .יא
  כן.תשובה:  

  
  
  



  

 

  האם בריסוס קיץ, אשר בו מרססים רק חלק מהשטח המרוסס בחורף, ישולם תשלום על שאלה:    .יב
 כל השטח.
עפ"י הנחיית האגרונום  , הכלשבוצע בפועלהמרוסס היקף התשלום בקיץ הינו עפ"י השטח תשובה:  
  והמפקח.

  

   ומי קובע אותו? מה מנגנון/אופן התשלום –כיסוח בחריצי מסלולים לגבי שאלה:   .יג
עפ"י החלטת המפקח בלבד, בהתאם ההחלטה באם לבצע כסוח בחריצי המסלולים תיקבע  : תשובה

 –מכסחת דשא – 02.02.02ותשולם עפ"י סעיף עפ"י תנאי ומצב השטח תבוצע . העבודה למצב בשטח
   .הכל לפי החלטת המפקח  ,במ"א –חרמש  – 02.02.05סעיף עפ"י  אובמ"ר 

  

 כיסוח עם טרקטורים? מה מנגנון/אופן תשלום עב'שאלה:    .יד
הנחיית  ל התאםבדונם,  עפ"י השטח שבוצע בפועל ב – 02.02.01העבודה תשולם עפ"י סעיף תשובה:  

  המפקח.
  

האם קיימת דרישה ס"מ  10גובה העשבייה לא יעלה על כי נדרש בפרק האחזקה השנתית שאלה:    .טו
                     ?ס"מ 10 - לייבוש העשבייה שמושכת ציפורים גם אם היא נמוכה מ

, סוגיה השונים להיות כל הזמן יבשה וזאת למניעת משיכת ציפוריםעל על העשבייה כן. תשובה: 
  . זאת ללא קשר לגובה העשבייה

  
  
  
  
  

  יש לאשר קבלת הודעה זו מיד עם קבלתה
  

  

לכל דבר ועניין. על המציע להגיש הודעה זו כשהיא  ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
  ידו, כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז.-חתומה על

  
  בברכה,                     

  

  נחום אורגד                                               
  רפרנט רכש בכיר                          

  
  
  
  
  
  
  



  

 

  
  
  
  

  נחום אורגד לידי  –אל: רשות שדות התעופה 
  התקשרויותמחלקת 

  03 – 9752608פקס : 
  

  

  
כיסוח ואחזקת שטחי בור בכל אתרי     עבודות הדברת עשבי בר, 2016/073/0032/00מכרז פומבי מס' 

  רשות שדות התעופה

      

     1הודעה מס' 

  ומענה הרשות על שאלות 16.08.2016סיכום מפגש משלמי דמי ההשתתפות מיום 

  

  ________________________  מאשר/ת קבלת  /ע.מ. אני הח"מ _________________ מחברת

  .ומענה הרשות על שאלות 16.08.2016מיום  משלמי דמי ההשתתפותסיכום מפגש  - 1הודעה מס' 

והצעתי כתב הכמויות המעודכן)  1הקרוי בהודעה (כתב כמויות/מחירון מעודכן  ץידוע לי כי חולק קוב

   הכספית למכרז מתייחסת לכתב הכמויות המעודכן.  

בעת הגשת  על ידנו יש לצרף הודעה זו, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, כשהיא חתומהידוע לי, כי 

  .למכרז שבנדון הצעתנו

  

  

  

  

  

  שם __________________ תאריך __________________ חתימה __________________
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