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  2017 ינואר 25 

  7.20110.24מיום  נרשמי המכרז סיכום מפגש - 1ה מס' בהרה
   0736201//007700/מכרז פומבי מס' 

  
באגף התקשרות בחוזה למתן שירותי תכנון, ייצור, אספקה והתקנת שולחן בקרה, עבור מרכז שליטה 

 גוריון, עבור  רשות שדות התעופה-נמל התעופה בן -השינוע 

   - משתתפים בישיבה
  

  :המשתתפים נציגי 
כפי שנרשמו בתחילת  ,האישיים פרטיהם .")המכרז(להלן: " שבנדוןמכרז ל נרשמואשר משתתפים  חמישה
  נציגי הרשות. אצל  שמורים ,המפגש

  
  :שדות התעופה (להלן: "הרשות") רשותנציגי 

  .מבנים ותשתיות, אגף הנדסה אזרחית רמ"ח - עמיר יוסףמר 
  .מתכנן הפרויקט - מר ירון שמואל

  .אגף לוגיסטיקהקניין,  -פישרמשה  מר
   .קניינית, אגף לוגיסטיקה -גברת מורן פנקר כהן

  
  :אשר הועלו במהלך המפגש קרי הדבריםילהלן ע

 ,. הובהר למשתתפיםנרשמי המכרז כי הנוכחים במפגש נרשמו וחתמו על הטופס המיוחד למפגש ,נבדק .1

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

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

 .")הצעותהזמנת ה"המכרז (להלן: 

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

ויש לצרפן למעטפת נן חלק ממסמכי המכרז יה ,ידי הרשות שלחו עליכי כל ההודעות שי ,כן הודגשכמו 

משנה סעיף האמור ב ,הודגש במיוחד .רישום למכרז העתק יש לצרףכמו גם  .ההצעה כשהן חתומות

כי למשתתפים,  הוסבר .")הערבות(להלן: " ערבות לקיום המכרזה, בדבר המצאת ההצעות הזמנתל 7.1.8

ידי הרשות  וכתב עלהכי נוסח הערבות  ,הודגשכמו כן  .7.20180.09יום עד ל פה של הערבות יהאתוק

  .הזמנת ההצעות, המצ"ב ל'דנספח ומסומן כ

 להזמנת ההצעות. 8בסעיף בהתאם לאמור ומפורט  ,ובהר אופן הגשת ההצעה הכספיתה .4

 10:00שעה  ,7201.02.90עד ליום  הינו ,למכרז ההצעות הגשתלאשר נקבע  המועד האחרון כי ,הובהר .5

 הצעות.הלהזמנת  8.10 משנה כמפורט בסעיףהכל וכן מיקום הגשת ההצעה,  ,בבוקר

  .ידוןתתתקבל ולא לאחר מועד זה, לא  אשר תוגש הצעהכי  ,הודגש
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לרבות  ,בלבד פנו לרשות באמצעות הפקסואשר י ,רוריםיבהפניית שאלות ול כי המועד האחרון ,הודגש .6

 ,ע"י הח"מ תנו בכתבניירק תשובות שכי  ,הובהר .7.20110.31 ליום עדהינו טוח, יבהבנושאי פניות 

 .לכל דבר ועניין ,תחייבנה את הרשות

המציע הזוכה לביצוע החוזה, שיידרש  במכרז: ערבותיות הנוספות ערבודרישת הבדבר ניתן הסבר  .7

 להזמנת ההצעות. 9.2סעיף בהתאם להוראות  הכללהמציא, 

", ממנהל צו התחלת עבודה, ממועד מתן "חודשים 3הינה עד , הפרויקט לביצוע התקופהכי  ,הובהר .8

 להזמנת ההצעות. 14כל כמפורט בסעיף החוזה ה

 להזמנת ההצעות. 11  הכול כמפורט בסעיף ,במכרז  ההזוכההצעה על אופן בחירת  ניתן הסבר .9

 22הצעה הזוכה, בהתאם למפורט בסעיף החלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההובהרה זכות העיון ב .10

  הצעות.הזמנת הל

מנוסח המסמכים אשר כלל כי אין לשנות  ,להזמנת ההצעות והודגש המצ"ב כל הנספחים הוסברו .11

 חתימות עו"ד/ ייהדרישות בדבר הצורך באימותלרבות  ,בלבד במקורשו יוגידי הרשות ואשר הוכתבו על 

 במקומות הנדרשים. ,רו"ח

 והינ זהכי נוסח  ,. הובהרהמכרז המהווה חלק ממסמכיהביטוח  ניתנו הסברים מפורטים לנוסח נספח .12

הבהרה  ובם יבוצע א או הוספה, למעט/או תיקון ו/כל שינוי ו וולא יחול ב ידי הרשותכפי שהוכתבו על 

ההליך  במסגרת [ככל וייערכו] על ידי הרשות  ייערכו או הוספה, אשר  וו/או עדכון שינוי ו/או תיקון ו/או 

 . המכרזי

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

  . בעת הגשת הצעתםחתן בחשבון יולק תם הכספיתהצעהגשת  טרם ,את עלויות הביטוח בחוןל

מועד הבתוך  ,יש להפנות לרשות ,הביטוח נושאיכל הקשור לכולל ב ,הבהרה ו/או כי כל שאלה ,הודגש

טוח במסגרת יהב ךמסמ הגשתכי  ,עוד הובהר .לעיל 6סעיף בכנקוב  ,ובירורים השאלות הגשתלשנקבע 

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

  .ללהיפסוהצעה כזו עלולה  ,י המכרזימתנאמהותיות 

נציג אגף הנדסה אזרחית ומר ירון שמואל  -ידי מר עמיר יוסף-עיקרי הדגשים המקצועיים, שניתנו על .13

 :מתכנן הפרויקט

 הובהרו דרכי הגישה לאתר העבודה.  .א

 סקר סיכונים לפני    אשר יבצע ט,הודגש כי המציע הזוכה ימנה ממונה בטיחות וגהות מטעמו לפרויק  .ב

 למפרט הטכני. 00.09תחילת העבודות ויכין תוכנית בטיחות לעבודה שבאחריותו, הכל כמפורט בסעיף     

הודגש כי על המציע הזוכה לדאוג לכך שבראש צוות העובדים ו/או קבלני המשנה יעמוד מנהל עבודה   .ג

 באופן קבוע לאורך כל תקופת ביצוע העבודה.שנים בהרכבת ריהוט וימצא באתר  5בעל ותק של 



  

3 

  

 למפרט הטכני. 00.22הודגש נושא העסקת עובדים לביצוע הפרויקט, הכל כמפורט בסעיף   .ד

 למפרט הטכני. 00.30כמפורט בסעיף  לביצוע הפרויקט הודגש נושא העמידה בלוחות הזמנים שנקבעו  .ה

ושלדת השולחן תהיה מפלדה  HPLמ  השולחן יהיה כולולמפרט הטכני,  30.06סעיף ב רשוםבניגוד ל  .ו

 .מגולוונת

   .הובהר כי הזרועות למחשבים יהיו מתכווננים מכנית  .ז

 .Towerהמחשבים (מסופקים על ידי הרשות) יהיו בתוך השולחן ויהיו מסוג הובהר כי   .ח

 הודגש נושא הבטיחות והעבודה בתוך מבנה פעיל.  .ט

תמך המזרחי  ,3נל מיבטר השירותים, אשר יינתנו ע"י המציע הזוכה; אספקת באתרבוצע סיור   .י

ו העתידי המשתתפים ראו את מיקומ במהלך הסיור,. מבנה אגף ניטול בחדר ראש המשמרת ניטולב

ניתנו דגשים מקצועיים, הכול והובהרו דרכי הגישה לאתר  של שולחן הבקרה המיועד לאספקה

 בהתאם לאמור במפרטים הטכניים.

   

  

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  –מחלקת ההתקשרויות    אל :

   9752608-03באמצעות פקס מס': 

  

  0077/073/006201/מכרז פומבי מס' הנדון: 

ה, עבור מרכז שליטה באגף התקשרות בחוזה למתן שירותי תכנון, ייצור, אספקה והתקנת שולחן בקר
  התעופהרשות שדות  גוריון, עבור-נמל התעופה בן -השינוע 

 
  7.20101.24מיום  נרשמי המכרזסיכום מפגש  - 1מס' בהרה ה

 

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

  . 7.20110.24מיום  ,נרשמי המכרז סיכום מפגש  - 1ה מס' בהרה

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

  הצעתנו.

  

  

  

  

  שם __________________ תאריך __________________  חתימה__________________

  

  


		2017-01-25T11:00:27+0200
	Kimhi Rafi ID_038815452




