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 :לכבוד
 המשתתפים במכרז

  החברה"ל מנכ לידי
 

 דוא"לבאמצעות     
 

 א.ג.נ.,

 1חוזה להקמת מתחם הסעדה בחזית טרמינל בלהתקשרות  000425/0/076201/ מס' מכרז פומבי :הנדון
 עבור רשות שדות התעופהבנתב"ג, 

 

 ועדכון המפרט המיוחד עדכון כתב כמויות -5מספר הבהרה  תהודע

 :עדכון כתב כמויות .1

"( מעדכנת את המשתתפים במכרז כי היא מעדכנת את הרשותרשות שדות התעופה )להלן: " .1.1

אשר כתב הכמויות במכרז. כתב הכמויות כאמור יבוא במקומו של כתב הכמויות הקודם 

, המכרז. על המשתתפים להגיע למשרדי אגף לוגיסטיקה של הרשותמסמכי במסגרת  םפורס

לידיהם את כתב הכמויות המעודכן. כתב הכמויות המעודכן  על מנת לקבל בתיאום עם הח"מ,

הרשות תדגיש ותסב את תשומת לב יימסר למשתתפים בתוכנת בינארית ע"ג דיסק און קי. 

המשתתפים במכרז בדבר החשיבות להגשת הצעתם הכספית למכרז על ובהתאם לכתב 

הכמויות המעודכן, הן בקובץ המודפס והן על גביי הדיסק און קי בתכנת בינארית שיימסרו 

לטופס  7למשתתפים כאמור לעיל ובהתאם להוראות טופס הזמנת ההצעות לעניין זה )סעיף 

וכן על אחריותם ליצור קשר ולקבוע מועד עם הח"מ  אופן הגשת ההצעה( -מנת ההצעותהז

. עוד יודגש ויובהר כי משתתף אשר לא יגיש את לצורך קבלת כתב הכמויות המעודכן כאמור

 עלולה הצעתו להיפסל על הסף. -הצעתו על ובהתאם לכתב הכמויות המעודכן 

 ות הינו כדלקמן:כי העדכון בכתב הכמוי תשומת לב המציעים .1.2

 –עבודות נוספות סעיפים חריגים ועבודות יומיות  –לכתב הכמויות  80עדכון בפרק  .1.2.1

הקצב )רג'י( סעיף הוגדר כ 80.01.0001סעיף מס'  –( 027)בדף מס'  80.01תת פרק 

בעמודת "מחיר יחידה" בסעיף זה, וכן בעת הגשת הצעתו, ימלא המציע בלבד. 

כמו כן יש למלא בכתב . ₪ 200,000ה סכום של בעמודת "סך הכל" באותה השור

סכום )עבודות נוספות ,סעיפים חריגים ועבודות יומיות(  80הכמויות בסה"כ לפרק 

מציע שלא ימלא האמור עפ"י ההוראות דלעיל, ייחשב בכל מקרה ₪.  200,000של 

הודעת בעצם חתימתו על  האמור בסעיף זה,כמי שמקבל על עצמו את התיקון 

  . הבהרה זו



 

 

 

יש להגיש, כחלק מההצעה למכרז, את כל התכניות, חוברת המפרטים והכמויות כשהן  .1.3

חתומות, לרבות הדיסק און קי שנמסר למציעים, אשר בתוכו כתב הכמויות בתכנת בינארית 

 כשהוא ממולא, מודפס וחתום יחד עם כל מסמכי המכרז )כהגדרתם בטופס הזמנת ההצעות(.

 עדכון המפרט המיוחד .2

תעדכן את המשתתפים בדבר שינויים בנספח המפרט המיוחד, אשר צורף כנספח ב' הרשות  .2.1

 וזה במסגרת מסמכי המכרז, כדלקמן:לח

עבודות נוספות, סעיפים  - 60פרק  -למפרט המיוחד יעודכן ל 60שמו של פרק  .2.1.1

 .חריגים ועבודות יומיות )רג'י(

 במפורט להלן: 60.8פרק -יתווסף תת 60לפרק  .2.1.2

הקבלן יבצע כל עבודה נוספת אשר לדעת המפקח קשורה  - נוספותעבודות . 60.8

 העבודה. בביצוע

עבודה נוספת אשר דומה לעבודות המופיעות בכתבי הכמויות במקרה בו מדובר ב א.

 .הכול בהתאם לשיקול דעת הרשות -יילקח המחיר מכתב הכמויות

לקבוע את עבודה אשר לדעת המפקח אי אפשר למדדה ו/או במקרה בו מדובר ב ב.

לפי מחירון העבודה/הפריט מחירה בהסתמך על סעיף דומה בכתב הכמויות תשולם 

"דקל" מאגר מחירים לענף הבניה במהדורתו העדכנית, בעת קביעת המחיר, ללא 

 -10%מאגר המחירים הנ"ל, בהנחה של תוספת כלשהי ומלבד התוספות הכלולות ב

                                                 הכול בהתאם לשיקול דעת הרשות לעניין זה.

למעט פועל זר )שאינו  60.2 ,60.1פרקים -תתי 60מחירי שעות עבודה יהיו לפי פרק 

הפרקים הנ"ל -( ופועלים אחרים שאינם נכללים בתתיבעל תעודת זהות ישראלית

  .10%,דקל" בהנחה של  של מחירון 60.3שיהיו לפי פרק 

 .10%במחירון "דקל" בהנחה  60.6'י יהיו כפופים בהתאם לפרק מחירי ציוד מכני ברג

 .10%בהנחה של )נת"י( צ יף במחירון "דקל" ישמש מחירון מע"בהעדר סע ג.

ידי -בהעדר סעיף בשני המחירונים הנ"ל ייערך לגביו ניתוח מחירים אשר יאושר על ד.

בשום מקרה על ידי הקבלן הרווח לא יעלה -המפקח. בניתוח המחירים המוגש על

12%. 

והקבלן יידרש לבצע את  אי הסכמה על מחיר אינה מהווה סיבה לאי ביצוע העבודה ה.

 .העבודה בהתבסס על החלטת הרשות

ביצוע עבודות אלו מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של המפקח ואין הקבלן רשאי  ו.



 

 

 

ל לבצעו על דעת עצמו. שיטת העבודה תקבע ע"י המפקח וזאת מבלי לפגוע בכ

 מחוייבות שהיא של הקבלן על פי מכרז/חוזה זה.

רישום שעות עבודה אלו יעשה ע"י המפקח ביומן מדי יום ביומו. לא ישולמו שעות  ז.

 עבודה לפי סעיף זה שלא בוצעו ולא נרשמו כאמור לעיל.

 

תשומת לב המשתתפים כי משרדי אגף לוגיסטיקה יהיו סגורים במהלך החג וחוה"מ סוכות, מיום 

וכל המשתתפים לתאם מועד ללקיחת כתב הכמויות המעודכן  14/10/2017ועד ליום  04/10/2017

 .טרם מועד הגשת ההצעות למכרז
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 גרינברג, קנייןמיכאל 
 
 

 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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