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2016 ספטמבר 19      
          

  המשתתפות החברות לכבוד
  החברה ל"מנכ  :לידי

  /דוא"לבאמצעות הפקס              
  

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

  

  4הבהרה מס' 
  

, ")המעודכן טופס ההזמנהבמכרז (להלן: " המעודכן ת ההצעותלטופס הזמנ 23.4בהתאם להוראות סעיף  .1
  בקשר עם המכרז שבנדון: ואשר נשאל ותלשאל ")הרשותשדות התעופה (להלן: " להלן התייחסות רשות

  # סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  המעודכן ותהצעזמנת הטופס ה

  .מאושרתהבקשה 

תשומת לב המציעים כי המועד האחרון 
בשעה  31.10.2016ידחה ליום להגשת ההצעות 

10:00  .  

ת כל יתר המועדים המפורטים בטופס הזמנ
, ככל שלא נדחו במפורש ההצעות המעודכן

  בהבהרה זו, יישארו בעינם.

נקבע בסמיכות המכרז ההצעות המועד האחרון להגשת 
לערב יום כיפור. היות ורבים מהגופים העסקיים במשק, 

הדממה (חופשה מרוכזת)  ופתנמצאים בעיצומה של תק
קש לדחות את המועד האחרון ובשל חגי תשרי, מב

  ההצעות. תלהגש

5.10.2 1. 

 המעודכן ' לטופס הזמנת ההצעותבנספח 

  .הבקשה מאושרת

הרשות מבהירה כי ניתן יהיה להמציא את אישורי 
  היצרן ללא אימות עו"ד. 

אישורי היצרנים השונים בתחום, מופקים על ידי 
בדיקה מחמירה של המחלקות ולאחר היצרנים 

המשפטיות שלהם. כל אישור ואישור מופק לאחר 
נמצא בעותק מקור על ובחינה דקדקנית של הספק 
אליהם (בתצורת לינק או שרתי היצרנים כאשר הגישה 

ר סיסמה) אינה יכולה להימסר חכניסה מזוהה לא
אין אפשרות לספק ולגורם שהוא אינו הספק עצמו 

גישה למסמך המקור. נוסף על כך, המחלקות 
המשפטיות של היצרנים, מסרבות לחתום על אישורי 
היצרן, שכן הדבר אינו בתחום סמכותם. אישורים אלה 

"י היצרן במטהו הרלוונטי מופקים בצורה רשמית ע
  לאזור הפעולה (ישראל) ואין כל חשש לתקינותם. 

יצרן ללא אימות עו"ד על הקש להסתפק באישור ובמ
  גביו.

5.1 ,
6.1  

2. 

לאחד את אישור רו"ח על היקפיים כספיים  מבוקש הבקשה נדחית.
לכדי נוסח אישור אחד הכולל מכירה ו/או אחזקת ציוד 

  מחשוב, בכלל זה: מחשבים נייחים, ניידים ושרתים. 

5.2 ,
6.2  

3. 

 שמירת סודיות, סדרי ביטחון. -  /נותן השירות: כתב התחייבות של הספק2+ 1טופס 

המציעים הזוכים יוגשו רק ע"י  2 -ו 1שלילי. טפסים 
  במסגרת החתימה על החוזה.

אלו במסגרת הגשת ההצעה טפסים  האם נדרש להגיש
  למכרז?

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

  
  

_________________  
  חותמת המציע חתימה +

  
  ,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 -       צלחמר בני 

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

 מזכירת ועדת המכרזים -     גב' אריאלה קעטבי
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