
 

 

   
  

  

למתן שירותי תכנון, ייצור, אספקה  התקשרות בחוזה - 2016/073/0077/00מס'  מכרז  פומבי
רשות גוריון, עבור - נמל התעופה בן –והתקנת שולחן בקרה, עבור מרכז שליטה באגף השינוע 
  שדות התעופה

  עדכונים שונים בדבר דחיית מועדים -  3הבהרה מספר 

  

להודיע לכל משתתפי מפגש המציעים  במכרז  "), מבקשתהרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
  שבנדון, כדלקמן:

בקשר לדחיית מועד הגשת ההצעות למכרז  26.01.2017הרשות מיום בהמשך להודעת  .1
לטופס הזמנת ההצעות (להלן:  2.3ובהתאם לאמור בסעיף משנה , ']2שבנדון [הודעה מס' 

אישור  לקבלת וכפוף המותנ שבנדון, ביצועו ותוקפו של המכרז"), הזמנת ההצעות"
[ככל ויינתן]. נכון למועד פרסום הודעת  המוסמכים הגורמים ידי- על שיינתן, תקציבי

	הבהרה זו, טרם התקבל ברשות אישור תקציבי.

לפיכך, הרשות מבקשת להודיע על דחייה נוספת של מועד הגשת ההצעות למכרז שבנדון,  .2
	.10:00, בשעה 20.07.2017והמועד האחרון להגשת ההצעות  הינו 

הצעתו של המציע, יעמדו בתוקפן עד ליום הערבות לקיום המכרז ובהתאם לכך, מועדי  .3
31.12.2017 .	

יה ולא יושג אישור תקציבי לביצוע העבודות נשוא כמו כן מבקשת הרשות להבהיר, כי ה .4
, ובמסגרת עדכן הרשות  את המציעים בנושא זה, ת201707.05.המכרז שבנדון עד ליום 

על דחייה נוספת של המועד האחרון להגשת להודיע העדכון הנ"ל, הרשות תהא רשאית 
	מכרז וכל דין.ההצעות למכרז שבנדון והכול בהתאם לסמכותה, מכוח הוראות מסמכי ה

  

	

	
  

  

  
  קניין–משה פישר 

  אגף לוגיסטיקה
  רשות שדות התעופה

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-הבהרה זו כשהיא חתומה על



 

 

 לידי משה פישר –מחלקת התקשרויות אחזקה  אל:

  9752608-03באמצעות פקס מס': 

  

  

  2016/073/0077/00מכרז פומבי מס' הנדון: 

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

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

 
  עדכונים שונים בדבר דחיית מועדים  - 3הבהרה מס' 

 

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

  .03.201728.עדכונים שונים בדבר דחיית מועדים, מיום   – 3קבלת הבהרה מס' 

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

  בעת הגשת הצעתנו.

  

 __________________ תאריך __________________  חתימה__________________ שם
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