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  ) בינלאומי בנושא אוטובוסים תעופתיים עבור רשות שדות התעופה (RFIמידע בקשה לקבלת
  

אוטובוסים  בייצורדע על גורמים/חברות העוסקים רשות שדות התעופה מעוניינת לקבל מי .1
), הנעה CNGבאמצעות אנרגיה חלופית כגון גז טבעי דחוס (לרבות שימוש בהנעה תעופתיים 

), תאי דלק SUPER/ULTRACAPCITORSחשמלית באמצעות סוללות או קבלי על (
)FUEL CELLS.והיברידי חשמלי ומתן שרותי אחזקה (  

  
סיפקו ו וגורמים אשר ייצרמבלי שהדבר יהווה התחייבות מצידה, מזמינה הרשות  .2

 מידעאת ה, להגיש לה תעופה בעולםלעיל לשדות  יםהאמור יםגומהס אוטובוסים תעופתיים
  המבוקש להלן:

  
תקופת הניסיון במסגרתה ייצר וסיפק הגורם את האוטובוסים התעופתיים מהסוגים  .2.1

  המפורטים לעיל.
פרוט שמות הלקוחות ושדות תעופה בהם פועלים האוטובוסים התעופתיים אותם ייצר  .2.2

  וסיפק הגורם האמור.
התעופתיים מהסוגים האמורים לעיל אשר יוצרו וסופקו ע"י הגורם  םהאוטובוסיכמות  .2.3

  האמור.
  

  לאגף לוגיסטיקה, כאמור מטה.  18/01/2018 את כל המידע האמור יש להגיש עד ליום .3
  לא יתקבלו מענים לאחר מועד זה.

  
  אורית צלח

  רשות שדות התעופה
  אגף לוגיסטיקה

  7ת.ד. 
  7015001נתב"ג 

  orittz@iaa.gov.ilדוא"ל: 
  

מוצהר ומודגש במפורש כי אין בפרסום מודעה זו יותר מאשר רצון בקבלת מידע ואין בכך  .4
של אוטובוסים  אספקהוייצור כדי לחייב את הרשות בכל עניין שהוא, לרבות לעניין 

  תעופתיים.
  

להשתתפות במכרז ככל שיערך בעקבותיו ולא יקנה יתרון מענה לפנייה זו לא יהווה תנאי  .5
במכרז למי שנענה לפנייה רק בשל היענותו, ולא יחייב שיתופו במכרז או בהתקשרות עמו, 

  בכל דרך אחרת.
תהיה הרשות רשאית לשנות  –יודגש, כי היה ויתקיים הליך מכרז או תחרות כלשהיא בעתיד 

  קול דעתה המקצועי בהתאם לצרכיה.הכל עפ"י ש או להוסיף תנאים ודרישות,
  

רשות שדות התעופה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למי שיענה על מודעה זו בבקשה  .6
 לבקר ולהתנסותלקבלת מידע נוסף, להשלמת מידע ולבירורים ככל שיידרש, לבקש 

 וסופקאותו יציין הספק אשר לו  דה תעופהבמפעלו של הספק/בשבאוטובוסים התעופתיים 
  כאמור לעיל, וכמו כן להאריך את מועד מתן המענה שנקבע לעיל.  אוטובוסים תעופתיים
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