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  2016אוגוסט  29 שני  יום    
        

  המשתתפות החברות לכבוד
  החברה ל"מנכ  :לידי

  דואר אלקטרוניבאמצעות               
  

להתקשרות בחוזה לאספקה ואחזקת חומרה,  2016/197/0008/00מסגרת פומבי מס' מכרז  :הנדון
  תוכנה ורישוי בתחום התקשוב, עבור רשות שדות התעופה

  

  3הבהרה מס' 
  

שדות התעופה  רשות מודיעה, ")טופס ההזמנהת ההצעות במכרז (להלן: "לטופס הזמנ 23.4בהתאם להוראות סעיף 
  :כדלקמן ")הרשות(להלן: "

זו נוסח מעודכן של טופס ההזמנה להציע הצעות, על נספחיו (לרבות טופס  3להבהרה מס'  כנספח א'רצ"ב  .1
הצעה כספית מעודכן, אשר באים במקום ומחליפים את הנוסח של טופס ההזמנה להציע הצעות, על נספחיו, כפי 

 "). נספח הצעה כספית מעודכן" - " וטופס ההזמנה המעודכןשפורסם במסגרת מסמכי המכרז (להלן: "

זו, נוסח של חוזה מעודכן על נספחיו, אשר באים במקום ומחליפים את הנוסח  3להבהרה מס'  'בח כנספרצ"ב  .2
 ").החוזה המעודכןשל החוזה, על נספחיו, כפי שפורסם במסגרת מסמכי המכרז (להלן: "

 – 1לקטגוריה מס' לשינוי עקרונות ותנאי המכרז וחלוקתו ב' כאמור נוגעים  - בנספחים א' ו העדכוניםעיקר  .3
 . מחשבים – 2שרתים וקטגוריה מס' 

תשומת ליבכם למועדי המכרז המעודכנים בטופס ההזמנה המעודכן, לרבות מועדי עיון  .4
ותשלום דמי ההשתתפות למכרז, המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, מועד תוקף הערבות 

 .להגשת הצעות במכרזלמכרז והמועד האחרון 

למכרז ביום  1אלות ההבהרה כפי שהתפרסם במסגרת הבהרה מס' בנוסף, תשומת ליבכם למענה הרשות לש .5
וכי הרשות לא תענה בשנית על שאלות אשר נשאלו כבר בקשר עם מסמכי המכרז (ככל שאלו לא  23.06.2016

 שונו במסגרת טופס ההזמנה המעודכן והחוזה המעודכן. 

על המציעים להגיש את הצעתם למכרז על בסיס ובאמצעות טופס ההזמנה המעודכן והחוזה מודגש ומובהר כי  .6
זו, ובהתאם להגיש את הצעתם הכספית אך ורק על  3ב' להבהרה מס'  - המעודכן, על נספחיהם, נספחים א' ו

 גבי טופס ההצעה הכספית בנוסח המעודכן. 
  

 המציעעל  .ועניין זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר מסמך
 .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז- על מהא חתויכשה הבהרה זוגיש לה

_________________  
  חתימה + חותמת המציע

  ,בכבוד רב
  

  פלג מצויינים
  ורך התקשרויות בכירע
  גף לוגיסטיקהא

  העתקים:
  רא"ג פתרונות תקשוב -        אלון ג'וסמר 

  רא"ג לוגיסטיקה -       מר אלדד סומר
  סגן בכיר ליועץ המשפטי -      פגדאו-עו"ד חדוה מלמד

  טלפוניה - אחראי מערכות תקשורת  -       אלון אלמגורמר 
  רפרנט רכש בכיר -       מר בני צלח

  יועץ מערכות תקשורת -       מוטי איילמר 
  אגף הלוגיסטיקה -       עו"ד דניאל בס

 מזכירת ועדת המכרזים -     גב' אריאלה קעטבי
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