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   6.20190.02מיום  משלמי דמי ההשתתפות סיכום מפגש - 1ה מס' בהרה
   0736201//004600/מכרז פומבי מס' 

  
  חוזה התקשרות למתן שירותי בדיקה תקופתית למעליות, דרגנועים ודרכנועים, 

 באתרי רשות שדות התעופה
  

  
   - משתתפים בישיבה

  
  :המשתתפים נציגי  

 ,האישיים פרטיהם .")המכרז(להלן: " שבנדוןמכרז להשתתפות הדמי את אשר שילמו משתתפים  שלושה
  נציגי הרשות. אצל  שמורים ,כפי שנרשמו בתחילת המפגש

  
  :שדות התעופה (להלן: "הרשות") רשותנציגי  

   .יאלקטרומכנרמ"ח  חשמל, אגף - שלמה פוקסמר 
   .אלקטרומכני רמ"ד ,אגף חשמל -איתן שמעונימר 
  .אגף לוגיסטיקהקניין,  -פישרמשה  מר

  
  :אשר הועלו במהלך המפגש קרי הדבריםילהלן ע

. הובהר משלמי דמי ההשתתפותכי הנוכחים במפגש נרשמו וחתמו על הטופס המיוחד למפגש  ,נבדק .1

 .את הצעתו הכספיתרשאי להגיש ייחשב כמשתתף במפגש ויהיה כי רק מי שנרשם  ,למשתתפים

י יותנא לטופס הזמנת ההצעות 6הדרישות המקדמיות למכרז זה, כמפורט בסעיף  ניתנו הסברים בדבר .2

הושם דגש מיוחד לעניין החלוקה לקטגוריות והניסיון המקצועי  .")הזמנת ההצעות"המכרז (להלן: 

  הנדרש בכל אחת מהקטגוריות. 

   .להזמנת ההצעות 7כמפורט בסעיף  ,מסמכי המענה של ההצעותפורטו המסמכים שיש לצרף ל .3

ויש נן חלק ממסמכי המכרז יה ,[ככל ויישלחו] ידי הרשות שלחו עליכי כל ההודעות שי ,כן הודגשכמו 

 השתתפות.השובר דמי של צילום/העתק  יש לצרףכמו גם  .לצרפן למעטפת ההצעה כשהן חתומות

להזמנת ההצעות, בדבר המצאת הערבות לקיום המכרז  7.1.8הודגש במיוחד, האמור בסעיף משנה 
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. כמו כן 01.05.2017"). הוסבר למשתתפים, כי תוקפה של הערבות יהא עד ליום הערבות(להלן: "

 , המצ"ב להזמנת ההצעות. נספח ד'הודגש, כי נוסח הערבות הוכתב על ידי הרשות ומסומן כ

למשתתפים,  שוב הובהר להזמנת ההצעות. 8בסעיף בהתאם לאמור ומפורט  ,אופן הגשת ההצעהובהר ה .4

כי  ,הודגש בנפרד. בהתאם לכל קטגוריה  ,החלוקה לקטגוריות ואופן מילוי ההצעה הכספיתנושא 

למפורט  בהתאם ההצעה צריכה להיות מלאה באותה קטגוריה בה בחר המציע להגיש את הצעתו, הכל 

 .הקטגוריות שתי עבור הצעתו את להגיש יכול מציע כיהודגש  להזמנת ההצעות. 8.4 - ו 8.2 משנה פיבסעי

 10:00שעה  ,6201.10.10עד ליום  הינו ,למכרז ההצעות הגשתלאשר נקבע האחרון  המועד כי ,הובהר .5

 הצעות.הלהזמנת  8.11.1 משנה מפורט בסעיףבהתאם להכל וכן מיקום הגשת ההצעה,  ,בבוקר

  .ידוןתתתקבל ולא לאחר מועד זה, לא  אשר תוגש הצעהכי  ,הודגש

במועד חתימתו על  ניתן הסבר בדבר דרישת הערבות לביצוע החוזה, שיידרש המציע הזוכה להמציא .6

  ., בהתאמהלחוזה 14להזמנת ההצעות, וסעיף  9.2, כמפורט בסעיף משנה החוזה

לרבות  ,בלבד פנו לרשות באמצעות הפקסואשר י ,רוריםיבהפניית שאלות והאחרון ל  כי המועד ,הודגש .7

 ,ע"י הח"מ תנו בכתבניירק תשובות שכי  ,הובהר .6201.90.25 ליום עדהינו טוח, יבהבנושאי פניות 

 .לכל דבר ועניין ,תחייבנה את הרשות

כמפורט  , הכלבכל קטגוריה כאמור הובהרו שלבי בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה .8

הרשות תהא רשאית לבחור זוכה אחד עבור כל קטגוריה במכרז, כי  ,הודגש הצעות.להזמנת  11בסעיף 

אשר הצעתו הכספית הינה הזולה ביותר, מבין כל ההצעות שהוגשו במכרז באותה הקטגוריה ואשר 

 הנקובים בהזמנת ההצעות. עמדה בכל התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים

 ,חודשים 36 של עד /ותנוספת ותה/תקופל עם אופציה ,שנים 3 -ת ההתקשרות היא לתקופכי  ,הובהר .9

הנקובות הכל בהתאם להוראות  ,01.01.2017 לפני תחל לא מקרה בכל אך ,בכל תמהיל שתבחר הרשות

   לחוזה. 5סעיף בהתאמה להזמנת ההצעות, ו 14סעיף לשם כך ב

בהתאם  ,, שיסופקו בפועל על ידוהתמורה אשר תשולם למציע הזוכה, בגין מתן השירותים נושא הובהר  .10

הודגש נושא המע"מ בכל כמו כן,  לחוזה. 13סעיף בהתאמה להזמנת הצעות ו 13מפורט בסעיף אמור ול

 השירותים אשר יסופקו באזור אילת.  מתן הקשור לתשלום, בגין 

 המצורפיםביטוח ואישור עריכת הביטוחים, אחריות בנזיקין ו ניתנו הסברים מפורטים לנוסחי נספח .11

ולא  ידי הרשותכפי שהוכתבו על כי נוסחים אלה הינם  ,. הובהרומהווים חלק בלתי נפרד הימנו לחוזה

ו/או שינוי ו/או תיקון הבהרה ו/או ם יבוצע  בהם א או הוספה, למעט/או תיקון ו/יחול בהם כל שינוי ו

 . ההליך המכרזי במסגרת  ,[ככל וייערכו] על ידי הרשות ייערכו שר או הוספה, א/ועדכון 

שיוכלו מנת  על ,מטעמםהמבטחות חברות הביטוח ל דרישות הביטוחלהעביר את  משתתפים,ל וצעה

  . בעת הגשת הצעתם ,ולקחתן בחשבון תם הכספיתהצעהגשת  טרם ,את עלויות הביטוח בחוןל
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מועד הבתוך  ,יש להפנות לרשות ,הביטוח נושאיכל הקשור לכולל ב  ,הבהרה ו/או כי כל שאלה ,הודגש

טוח במסגרת ימסמכי הב הגשתכי  ,עוד הובהר .לעיל 7סעיף בכנקוב  ,ובירורים השאלות הגשתלשנקבע 

כהסתייגות  נהתיחשב ,הערות / השמטות / מחיקותאו /וכשהם כוללים תוספות , ההצעה למכרזהגשת 

  .ללהיפסוהצעה כזו עלולה  ,י המכרזימתנאמהותיות 

 חוזה, שייחתם עם המציע הזוכה.בהנקובות הוראות ה בדברניתן הסבר כללי  .12

מעליות, דרגנועים באילו אתרי הרשות מותקנים  כללית סקירה ןנת שלמה פוקסמפקח החוזה מר  .13

 .במסגרת התקשרות זו לבדיקה הנדרשים ודרכנועים

ו  של כל שנה מתקופת ההתקשרות פעמיים בשנה למעליות הן אשר יבוצעו כי תדירות הבדיקות  ,הודגש .14

 בשנה.אחת לדרגנועים ודרכנועים פעם 

ועל המציע  לשקלל  ותלא יינתנו החזרי נסיע ,באזור אילת אשר יסופקו מתן השירותים  בגין כי  ,הובהר .15

 לו.אהשירות באתרים מתן עבור  אשר תוגש הצעתוזאת במסגרת 

  להלן תשובות הרשות לשאלות אשר נשלחו עד למועד האחרון שנקבע בטופס  הזמנת ההצעות:  .16

של מי מהמשתתפים במפגש משלמי דמי להשתתף במכרז הוגשה הסתייגות לגבי כשירותו  :שאלה  .א
  .ההשתתפות

לטופס הזמנת  16הרשות מפנה תשומת לב המשתתפים, להוראות הנקובות לשם כך בסעיף  :תשובה

לחוזה. מעבר לכך, הרשות לא מחווה דעתה  17, 12.5.3, 12.1, 3.7ההצעות ותנאיי המכרז, ולסעיפים 

בשלב זה של ההליך המכרזי, בדבר עמידה פוטנציאלית של מציעים פוטנציאליים במכרז. בדיקה 

יין באשר לכל מציע, תקינותו וכשירותו, תבוצע ע"י הרשות, במסגרת הליך בדיקת לגופו של ענ

הרשות תפעל בהתאם  .ההצעות למכרז ובהתאם לנתונים/מסמכים, שיומצאו ע"י המציע כאמור

להוראות כל דין ו/או חוק ו/או תקנה ו/או פקודה, שנקבעו ע"י כל רשות מוסמכת, בין שאוזכרו 

  .נשוא התקשרות זו ובין אם לאו במפורש בחוזה ובנספחיו

   

                                                                                                                              

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

   
  

  בכבוד רב,                                         

 
  משה פישר, קניין                     
  לוגיסטיקה אגף                               
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 לידי משה פישר  – אחזקה מחלקת התקשרויות   אל: 

   9752608-03באמצעות פקס מס':           

  

  

  0064/073/006201/פומבי מס' מכרז הנדון: 

  חוזה התקשרות למתן שירותי בדיקה תקופתית למעליות, דרגנועים ודרכנועים, 
  באתרי רשות שדות התעופה

  6.20190.02מיום  משלמי דמי ההשתתפותסיכום מפגש  – 1מס' בהרה ה 

 

מאשר/ת קבלת  ,ני הח"מ _________________ ע.מ/מחברת ________________________א

  . 6.20190.02מיום  משלמי דמי ההשתתפות,סיכום מפגש  - 1ה מס' בהרה

ידוע לי, כי יש לצרף הודעה זו, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, כשהיא חתומה, בעת הגשת 

  .למכרז שבנדון הצעתנו

  

  

  

  

  שם __________________ תאריך __________________  חתימה__________________
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