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  :לכבוד
  הנרשמים למכרז

    החברה"ל מנכ לידי
  דוא"לבאמצעות         

  
  א.ג.נ.,

 1להקמת מתחם הסעדה בחזית טרמינל להתקשרות בחוזה  2016/070/0425/00 מכרז פומבי מס'הנדון : 
 רשות שדות התעופהבנתב"ג, עבור 

  

 ערבותמועד תוקף הועדכון  21.8.2017 מיום הנרשמים למכרזפרוטוקול מפגש  - 3מספר הבהרה  תהודע

  לקיום המכרז

  

   :משתתפים

מר ברוך , מבנים ותשתיותל הבכיר תמהנדס  - גב' יעל ארז: ")הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "
 –אחראית מסחר, מר אייל עמידן  –מהנדס בכיר למבנים ותשתיות, גב' דניאל קלוגמן משה  –קליינר 

  .קניין באגף לוגיסטיקה –מר מיכאל גרינברג  אייל עמידן אדריכלים, אדריכל מטעם חב'

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
 .בהרחבה במסמכי המכרז

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

הזמנת לטופס  9.6על פי המפורט בסעיף  ההצעהלקיום , כי יש להגיש את הערבות הודגש .1.3

' דמקורית ובהתאם לנוסח נספח להיות על הערבות  .")טופס ההזמנהההצעות (להלן: "

 הוא היום האחרון לתוקף ההצעה למכרז ,8.201882. בתוקף עד ליוםלטופס ההזמנה ו

   .להלן) 2(ובהתאם לתיקון מועד תוקף הערבות כמפורט בסעיף 

 הוצגה מפת הרשות ומיקום תיבת המכרזים בנתב"ג.  .1.4

לחוזה) והצורך בבדיקתו מול חברת הביטוח בטרם תוגש  'ינספח נספח הביטוח ( נושא הודגש .1.5
הגשת ההצעה. הובהר, כי שאלות, ככל שישנן בקשר אליו, יש להגיש בתוך המועד הקבוע ל

 במכרז. הבהרה שאלות 

 להצעה לצרף שיש במסמכים יתרה הקפדה להקפיד םהמציעי על כי המשתתפים בפני הודגש .1.6
  .מתייחס הוא סעיף לאיזה מסמך כל בראש ולכתוב

. הודגש בפני 10:00 השעה עד 20179.18.האחרון להגשת הצעות הינו יום  המועד, כי הובהר .1.7
, לא לעילהנקובים  והשעה המועדהמשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר 

  .1993-(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג20ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה יתקבלו ולא 



  

  

כל ההודעות וההבהרות ולרבות  המכרז מסמכימסמכי ההצעה (לרבות  את כי, הובהר עוד .1.8
 מספורם פי על עוקב באופן וסדורים כרוכים כשהם להגיש יש, )שנמסרו במהלך המכרז

 .למשתתפים נמסר אשר בקובץ הקבוע

 יש הזמנהה לטופס 9 בסעיף המפורטים הנדרשים התצהירים את כי, המשתתפים בפני הודגש .1.9
 .1971- "אתשל], חדש[נוסח  הראיות פקודת פי על וחתומים ערוכים, מקוריים כשהם להגיש

) ובו תכניות, על המשתתפים לחתום על CD(תקליטור במהלך המפגש נמסר  למשתתפים  .1.10
 הצעתם כשהוא חתום.ולהחזירו במסגרת הגשת התקליטור 

למשתתפים   ריימס הובהר למציעים כי בימים הקרובים ובתיאום עם הח"מ, במהלך המפגש .1.11

כתב  בוא במקומו של אשר י מעודכן כמויות כתבבינארית ובו המכיל קובץ  קי-און- דיסק

למשתתפים הובהר כמו כן, לכתחילה למסמכי המכרז במועד פרסומם. מהכמויות אשר צורף 

כתב הכמויות המעודכן למלא את המחירים ב בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציעים  כי

, להדפיס, לחתום על התדפיס ולהגיש את כתב שיימסר להם הבינארית אשר בקובץ 

קי). מציע  אשר לא יגיש  ןהכמויות החתום בצרוף קובץ הבינארית המלא (על גבי דיסק או

כן הובהר, כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי  הצעה  מודפסת וחתומה הצעתו תיפסל. כמו

בינארית, ההצעה דיסק הקובץ ההצעה בלבין התאמה בין  ההצעה המודפסת החתומה 

 המודפסת והחתומה תהיה ההצעה הקובעת.

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

  .הסף על ללהיפס הצעתו עלולה כן יעשה שלא ומציע

"מ, הח עם תיאום לאחר, מטעמו נציג ישלח ולא יפעל לא אשר מציע כי יודגש

 מעודכן כמויות כתבקי המכיל קובץ בינארית ובו -און-הדיסק לאסוף את

 תיפסל הצעתו על הסף. - (כאמור לעיל)

   :דגש עלמתן את מהות הפרויקט תוך הסבירו  נציגי הרשות .1.12

לטופס ההזמנה, טרם התקבל היתר  2וכמפורט בסעיף כפי שפורסם במסמכי המכרז  .1.12.1

את  , מעת לעת,, וכי בסמכותה הרשות לדחותבניה לביצוע הפרויקט נשוא המכרז

ל כמפורט והמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז כל עוד לא התקבל היתר בניה, הכ

 במסמכי המכרז.

הוראות הביטחון לפי לפעול  , בין היתר,בעת ביצוע הפרויקט הקבלן הזוכה יצטרך .1.12.2

ולהנחיות הגורמים הרלוונטיים ברשות  ונספחיו חוזההוראות הוהבטיחות, בהתאם ל

הגורמים המוסמכים לכך מטעם ובהתאם לתוכנית ההתארגנות שתאושר ע"י 

 הרשות.

 בו עתיד להתבצע הפרויקט.נערך סיור באתר העבודה בסיום המפגש  .1.13



  

  

  לקיום המכרז ערבותמועד תוקף העדכון  .2

 נפלה טעות סופר במועד תוקף הערבותבעת פרסום מסמכי המכרז הרשות תעדכן את המשתתפים כי 

יובהר ויודגש כי מועד תוקף  ,לפיכךד' לטופס הזמנת ההצעות. לנספח  4הנקוב בסעיף לקיום המכרז 

 לטופס ההזמנה. 9.6.1כנקוב בסעיף  28/08/2018לקיום ההצעה הינו ,הנכון והתקין הערבות 

למען הסר ספק, מצ"ב כנספח א' להודעת הבהרה זו, נוסח ערבות מעודכן ומודגש כי על המציעים 

  נוסח המצ"ב.התאם לערבות בהכתב את לצרף להצעתם 

  

 

  

  

  

  מיכאל גרינברג, קניין
  
  
  

  אגף לוגיסטיקה
   רשות שדות התעופה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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



  

  

  
  ' לטופס הזמנת ההצעותד נספח
  נוסח ערבות לקיום מכרז  

  לכבוד
                      רשות שדות התעופה

  תאריך: ___________

  ג.א.נ.,

  ערבות מס' _______________הנדון: 

לסילוק כל  כםכלפי בזה ערבים"מ, הח אנו"), החייב(להלן: " 1__________________ לבקשת .1
 סכום) (להלן: "חדשים שקלים שלוש מאות אלף(ובמילים:  ₪ 300,000סכום עד לסך כולל של 

להתקשרות  2016/070/0425/00 מס' פומבי כרז "), אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם מהערבות
להלן: (התעופה רשות שדות עבור  בנתב"ג, 1הסעדה בחזית טרמינל להקמת מתחם בחוזה 

 . ")המכרז"

, על עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב ימי מחמישהדרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר  לפי .2
 סכום כל כםל נשלם אנו, , במהלך שעות הפעילות2שתימסר ב _________________ ידינו,
וזאת מבלי שתהיו , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד") הדרישה סכום(להלן: " בדרישה הנקוב

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

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

 ולא, חוזרות ובלתי מותנות בלתי, מוחלטותאוטונומיות,  הן לעיל 2 - ו 1 בסעיפים התחייבויותינו .3
 כמפורט, הערבות תוקף פקיעת מועד לפני שהיא סיבה מכל לבטלן או מהן בנו לחזור רשאים נהיה
 .להלן 4 בסעיף

  .828/08/201 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
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית -אביב-הדין בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

 לדון בעניינים אלה.

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

 לאחר.או להסבה ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין ואינה ניתנת להעברה  .7

  בכבוד רב,

   חתימה    תאריך    כתובת    שם בנק/חברת ביטוח

  של המציע.  שמו המלאיש להשלים את   1
  יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביטוח. .2
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