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  :לכבוד
  הנרשמים למכרז

    החברה"ל מנכ לידי
  דוא"לבאמצעות         

  
  א.ג.נ.,

להתקשרות בחוזה לביצוע בור שאיבה וקו סניקה במסוף  2015/070/0466/00 מכרז פומבי מס'הנדון : 
 נהר הירדן, עבור רשות שדות התעופה 

  

  31.7.2017 מיום הנרשמים למכרזפרוטוקול מפגש  - 2מספר הבהרה  תהודע

  

   :משתתפים

, מר ירון בן מנה"פו מהנדס בכיר לסלילה  -: מר טל קציר ")הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "
 –מהנדס חשמל, מר אבי גורדון  –מעוף מהנדסים בע"מ, מר אלכס מויסייצ'יק  מטעם חב'סמנה"פ  –מנשה 

 –אחרי תאום ותכנון במטה מסופים ושתפ"א, גב' מיכל ולץ  –דב -אחראי תפעול מסוף נה"י, מר אבי בן
  .הקניין באגף לוגיסטיק –קניינית באגף לוגיסטיקה, מר מיכאל גרינברג 

והנרשמים . שמות ופרטי הנציגים נרשמים למכרז 7של גש הגיעו נציגיהם : למפהנרשמים למכרזנציגי 
  רשות. ל הבאגף לוגיסטיקה ש שמוריםנרשמו והם למכרז  

  :לנרשמים למכרזדגשים והבהרות  .1

כמפורט הכל  ות ומהותן,הנדרש וכן לעבודות, המכרז תנאיו מהות לגבי סקירה ניתנה .1.1
 .במסמכי המכרזבהרחבה 

  הוצגו מסמכי המכרז והאופן בו על המציעים להגיש הצעתם. .1.2

הזמנת לטופס  8.6על פי המפורט בסעיף  לקיום ההצעה, כי יש להגיש את הערבות הודגש .1.1
' דמקורית ובהתאם לנוסח נספח להיות על הערבות  .")טופס ההזמנהההצעות (להלן: "
 .הוא היום האחרון לתוקף ההצעה למכרז ,21.8.2018 בתוקף עד ליוםלטופס ההזמנה ו

  הוצגה מפת הרשות ומיקום תיבת המכרזים בנתב"ג.  .1.2
 

לחוזה) והצורך בבדיקתו מול חברת הביטוח בטרם  'ינספח נספח הביטוח ( נושא הודגש .1.3
תוגש ההצעה. הובהר, כי שאלות, ככל שישנן בקשר אליו, יש להגיש בתוך המועד הקבוע 

  . במכרזהבהרה שאלות הגשת ל
 

 לצרף שיש במסמכים יתרה הקפדה להקפיד המציעים על כי המשתתפים בפני הודגש .1.4
 .מתייחס הוא סעיף לאיזה מסמך כל בראש ולכתוב להצעה

  
. הודגש 10:00 השעה עד 21.8.2017האחרון להגשת הצעות הינו יום  המועד, כי הובהר .1.5

הנקובים  והשעה המועדבפני המשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר 
(ב) לתקנות חובת המכרזים, 20, לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה לעיל

  .1993-תשנ"ג



  

  

כל ההודעות וההבהרות ולרבות  המכרז מסמכימסמכי ההצעה (לרבות  את כי, הובהר עוד .1.6
 מספורם פי על עוקב באופן וסדורים כרוכים כשהם להגיש יש, )שנמסרו במהלך המכרז

 .למשתתפים נמסר אשר בקובץ הקבוע

 הזמנהה לטופס 8 בסעיף המפורטים הנדרשים התצהירים את כי, המשתתפים בפני הודגש .1.7
-"אתשל], חדש[נוסח  הראיות פקודת פי על וחתומים ערוכים, מקוריים כשהם להגיש יש

1971. 

) ובו תכניות, על המשתתפים לחתום על CDלמשתתפים דיסק (במהלך המפגש נמסר  .1.8
 הדיסק ולהחזירו במסגרת הגשת הצעתם כשהוא חתום.

 כמויות כתבבינארית ובו המכיל קובץ  קי- און-למשתתפים דיסקמסר נבמהלך המפגש  .1.9

לכתחילה למסמכי המכרז מכתב הכמויות אשר צורף בוא במקומו של אשר י מעודכן

לא למ בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציעים  כילמשתתפים הובהר במועד פרסומם. 

הבינארית, להדפיס, לחתום על כתב הכמויות המעודכן אשר בקובץ את המחירים ב

התדפיס ולהגיש את כתב הכמויות החתום בצרוף קובץ הבינארית המלא (על גבי דיסק 

קי). מציע  אשר לא יגיש הצעה  מודפסת וחתומה הצעתו תיפסל. כמו כן הובהר, כי  ןאו

קובץ לבין ין  ההצעה המודפסת החתומה בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ב

 בינארית, ההצעה המודפסת והחתומה תהיה ההצעה הקובעת.דיסק הההצעה ב

 בלבד המעודכן הכמויות כתב את למלא שעליהם לכך לב לשים המציעים על כי יובהר עוד

 .הסף על להיפסל הצעתו עלולה כן יעשה שלא ומציע

  :דגש עלמתן את מהות הפרויקט תוך  והסביר נציגי הרשות  .1.10

בלוחות הזמנים  הפרויקט")נשוא המכרז (להלן: " השלמת ביצוע הפרוייקטחשיבות  .1.10.1

 .הנקובים במסמכי המכרז ובהתאם להוראות הרשות

העבודה תתבצע כאשר המסוף פעיל וכי הקבלן הזוכה יידרש לפעול בתיאום עם כל  .1.10.2

 הבטיחות והביטחון במסוף.הרלוונטיים ובכללם גורמי גורמי המסוף 

 התיאומים. לפיכך ודה ממוקם בשטחי קיבוץ מעוז חייםחלק מאתר העבכי  יובהר .1.10.3

 אוהרשות  מטעם"י מנהל הפרויקט ע יבוצעו הפרויקט לביצוע הקיבוץ עם הנדרשים

 .מטעמו מי

 יהיההקבלן הזוכה , לרבות ההתארגנות והפעלת המתקן, העבודה ביצוע לצורך .1.10.4

חשמל שתוקצה ע"י המסוף במיקום  ודתמנק, זמנית חשמל תשתית הקמת על אחראי

 האמור בגין העלויות כי יובהר. ובהתאם לאישור והנחיות הרשות קרוב ככל הניתן

 .הזוכה הקבלן על במלואן יחולו

פינויים בוצע  אשראתר העבודה ממוקם בסמיכות לקו הגבול המדיני ולאתרי מיקוש  .1.10.5

התיאומים הנדרשים לעניין זה עם הגורמים  כלע"י הגורמים המוסמכים לכך.  ואושר

 .או מי מטעמה הרשותהרלוונטיים, לרבות הצבא, יעשו ע"י 



  

  

 בו עתיד להתבצע הפרויקט.נערך סיור באתר העבודה בסיום המפגש  .1.11

 

  

  

  

  מיכאל גרינברג, קניין
  
  
  

  אגף לוגיסטיקה
   רשות שדות התעופה

  

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז - על  םא חתווכשה הז מסמך
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