
  

  

  2017פברואר  14 
  "ח שבט תשע"זי 

  
  

  לכבוד:
___________________________  
___________________________  

  
  

  באמצעות פקס.______________                     

  
  

  הרשאה לקבלת בחוזה להתקשרות 2015/15/086/109/00' מס פומבי מכרזהנדון: 
  רמון התעופה בשדה עצמית לנהיגה רכב השכרת שירותי למתן

  

  10מסמך הבהרות מס' 

  

  

  עדכונים במסמכי המכרז

, נספח א' למסמך ההבהרה פירט את מקומות השירות בכלל ואת 8במסמך הבהרות מס' בהתאם לאמור  .1

 אשר יוקצו לזוכים במכרז בפרט. בחניון מתחמי המשרדים

משרדי שירות לזוכים במכרז  יוקצוזוכים במכרז זה,  4-ככל שיהיו פחות מהרשות מבקשת להבהיר כי  .2

 .7למסמך הבהרות מס'  2.8 בהתאם לאמור בסעיףו, לפי כמות הזוכים במכרז במתחם החנייה

את אך ורק ספק תבכל מקרה, הרשות תמסור את מתחם משרדי השירות לזוכים במכרז, כאשר הרשות  .3

של  על חשבונםיהיו באחריותם ועבודות הבינוי והגמר הנדרשות הנכס והתשתיות הנדרשות, ומעטפת 

 .הזוכים במכרז

 למתחם המשרדים. ובו פירוט התשתיות אשר יסופקו על ידי הרשות נספח א'מצ"ב  .4

, ובו תכנון רעיוני ראשוני בלבד, לשם הנוחות והבהרת האמור לעיל, לחלוקת מתחם נספח ב'מצ"ב  .5

אמור לעיל. יובהר, כי לאור העובדה שמדובר בתשריט רעיוני בלבד, הרשות תהא , כ4-למשרדי השירות 

 .רשאית לשנות תכנון זה עובר למסירת המתחם לזוכים במכרז

 

 נוספות הבהרות

 מכרזה ממסמכי כחלק שפורסםהערבות  בנוסח :המכרז לקיום ערבות נוסח - ההצעה לטופס' ז נספח .1

בתוספת מע"מ. הרשות מבקשת להבהיר כי ניתן יהא להגיש נוסח ₪  30,000סכום הערבות יהיה  כי נקבע

 למסמך הבהרה זה. 'ג נספחבתוכו מע"מ ובנוסח המצורף כ כוללערבות בו סכום הערבות יהא כשהוא 

 .01.06.2017-תוקף הערבות להצעה ליום הומועדי תוקף ההצעה בנוסף, הרשות מבקשת לעדכן את  .2



  

  

  

  

  

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי 
  .  לטופס הזמנת ההצעות 8.8, כאמור בסעיף המכרז בעת הגשת ההצעה

  

  ,בכבוד רב

  זיו ברייטברט,

  מרכז תחום פיתוח עסקי

  הריני לאשר האמור בהבהרה זו

_____________________  

  חתימת המציע             

  
  העתקים:

  סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי -  יורם שפירא
  רא"ג פיתוח עסקי - גדי רפאלי

  הלשכה המשפטית - תמר תורג'מןעו"ד 
  
  

  

  

  

   



  

  

  נספח א'

  רשות שדות התעופה תספק את כל אלה:

 ומעטפת המבנה.שלד  .1

 

 ).וכיוצ"ב כבישים, מדרכות, חניות, הידרנטים :(דוגמת עבודות פיתוח .2

  

 עבודות תברואה: .3

 הזנות מים למבנה.  .א

 ברז ראשי.  .ב

 חיבור ביוב.  .ג

 

 חשמל ותקשורת .4

 כבל הזנה ראשי.  .א

 תעלות חשמל ותקשורת ראשית.  .ב

 מנתק ראשי.  .ג

 תשתית תקשורת עד המבנה.  .ד

 רמקול כריזת חירום.  .ה

שינוי/תוספת במערכת גילוי האש שיידרש במסגרת עבודות הזוכים במכרז, יבוצע גילוי אש (כל   .ו

 על ידי הרשות בתמורה לתשלום).

 

 מיזוג אוויר .5

 מערכת מותקנת (מאייד ומעבה).  .א

 תעלות מותקנות (ללא גרילים).  .ב

 כבל הזנה ללוח מזוג אויר.  .ג

 עבודות הניקוז יבוצעו על ידי הזוכים במכרז.  .ד

 

 בטיחות .6

מותקנים (כל שינוי/תוספת במערכת גילוי האש שיידרש במסגרת עבודות הזוכים  ספרינקלרים  .א

 במכרז, יבוצע בתמורה לתשלום).

  שלטי יציאת חירום מוארים.  .ב

  



  

  

 
  נספח ב'

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  

  

  'ג נספח

  
  לטופס ההצעה 'ז נספח

  
  לטופס הזמנת ההצעות 8.7נוסח ערבות לקיום המכרז, כאמור בסעיף 

  (והערבות המקורית תצורף על ידי המציע, במקום נספח זה, והיא תהיה בנוסח שבנספח זה) 
  

  לכבוד
  רשות שדות התעופה

  תאריך: ___________

  הנדון: ערבות מס' _______________

"), שהנו בעל חשבון המתנהל על שמו בסניפנו הרשום החייב(להלן: " 1לבקשת _________________ .1
(ובמילים:  ₪ 35,100לסך כולל של  עדמטה, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום 

"), אשר תדרשו סכום הערבותכדין (להלן: " "ממע כולל) חדשים שקלים הומא אלף חמישהושלושים 
למתן להתקשרות בחוזה למתן הרשאה  2015/15/086/109/00מאת החייב בקשר עם מכרז פומבי מס' 

 "). המכרז(להלן: " שירותי השכרת רכב לנהיגה עצמית בשדה התעופה רמון

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים לאחר קבלת דרישתכם בכתב על  .2
עילות הסניף, אנו נשלם "), במהלך שעות פהסניף(להלן: " 2ידינו שתימסר ב ________________
וזאת , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישהלכם כל סכום הנקוב בדרישה (להלן: "

מבלי שתהיו חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או 
רשאים לטעון לדרוש תחילה את סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה 

כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או 
  לסכום הדרישה.

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא  2 -ו  1התחייבויותינו בסעיפים  .3
ד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט נהיה רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מוע

 להלן. 4בסעיף 

 . 01.06.2017 ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות  .5
רה סמכות השיפוט הבלעדית לדון יפו תהיה מסו- אביב-הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 בעניינים אלה.

אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם  .6
 ערבות זו. 

 ., ואינה ניתנת להמחאה או להסבהערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין .7
  בכבוד רב,

  

  

    חתימה    תאריך    כתובת    שם בנק 

 

                                                      

 של המציע, כפי שמופיע בתעודת התאגדות. שמו המלאיש להשלים את  1
   יש להשלים את כתובת סניף הבנק 2
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