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  :לכבוד
  מכרזהמציעים ב

    החברה"ל מנכ לידי
  

  דוא"לבאמצעות         
  

  א.ג.נ.,

להקמת תחנת  להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות חשמל 2016/070/0531/00מכרז פומבי מס'  :הנדון
  בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה Z השנאה

  

  ומענה על שאלות 03/04/2017 מיום לנרשמים למכרז המציעיםפרוטוקול מפגש  - 1מספר הבהרה  תהודע

   :משתתפים

מהנדס ראשי לחשמל, מר אלכסנדר  –מר יובל מרגוליס  :")הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "
  קניין. –מפקח חשמל, מר מיכאל גרינברג  –מהנדס חשמל, מר אלכסנדר מרקלובסקי  –מויסייצ'יק 

נרשמו  המציעיםו. שמות ופרטי הנציגים מציעים 10 שלהגיעו נציגיהם  המציעיםגש : למפהמציעיםנציגי 
  רשות. ל הבאגף לוגיסטיקה ש שמוריםוהם 

  :דגשים והבהרות למשלמי דמי ההשתתפות .1

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

כי האזור בו מתבצע וצויין  ושטחי העבודה, דרכי הגישה לאתרביצוע הפרוייקט הוצג אתר  .1.2
הקפדה יתרה על  כי יש להקפיד של מטוסים ו ההפרויקט הינו בקרבה למסלולי המראה ונחית

 והבטיחות כפי שמופיע בחוזה ובנהלי רש"ת.הנחיות הביטחון 

מול מנהל הפרוייקט ם את העבודות מראש לתא דרשי הובהר למשתתפים כי הקבלן הזוכה .1.3
 נציגי הרשות הרלוונטיים וכל הגורמים הנוגעים בדבר. הרשות, טעםמ

, וחולקו בינאריות לצורך הגשת האופן בו על המציעים להגיש הצעתםהוצגו מסמכי המכרז ו .1.4
  ההצעה.

, כאשר עותק אחד של כל אחד מהמסמכים עותקים )2( שניהודגש, כי על ההצעה להיערך ב .1.5
, יסומן על ידי המציע כעותק "מקור", והעותק הנוסף לטופס ההזמנה 8 המפורטים בסעיף 

, יאומתו על ידי עו"ד העתקצורפו כיהמסמכים שכל ". העתקהשני יסומן על ידי המציע כ"
  ר". כ"העתק נאמן למקו

הזמנת לטופס  8.6על פי המפורט בסעיף  לקיום ההצעה, כי יש להגיש את הערבות הודגשעוד  .1.6
' לטופס ההזמנה דבנוסח נספח להיות על הערבות  .")טופס ההזמנהההצעות (להלן: "

 ., הוא היום האחרון לתוקף ההצעה למכרז730/11/201 עד ליוםבתוקף ו

 הוצגה מפת הרשות ומיקום תיבת המכרזים בנתב"ג.  .1.7



  

  

לחוזה) והצורך בבדיקתו  1י'-'י יםנספח( כת הביטוחיםיואישור ער נספח הביטוח נושא הודגש .1.8
הביטוח בטרם תוגש ההצעה. הובהר, כי שאלות, ככל שישנן בקשר אליו, יש להגיש  חברתמול 

  במכרז. הבהרה שאלות הגשת בתוך המועד הקבוע ל

 להצעה לצרף שיש במסמכים יתרה הקפדה להקפיד המציעים על כי המשתתפים בפני הודגש .1.9
 .מתייחס הוא סעיף לאיזה מסמך כל בראש ולכתוב

. הודגש בפני 10:00 השעה עד 11/05/2017האחרון להגשת הצעות הינו יום  המועד, כי הובהר .1.10
, לא לעילהנקובים  והשעה המועדהמשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר 

 .1993-(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג20יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה 

כל ההודעות וההבהרות ולרבות  המכרז מסמכימסמכי ההצעה (לרבות  את כי, הובהר עוד .1.11
 מספורם פי על עוקב באופן וסדורים כרוכים כשהם להגיש יש, )שנמסרו במהלך המכרז

 .למשתתפים נמסר אשר בקובץ הקבוע

 יש הזמנהה לטופס 8 בסעיף המפורטים הנדרשים התצהירים את כי, המשתתפים בפני הודגש .1.12
 .1971- "אתשל], חדש[נוסח  הראיות פקודת פי על וחתומים ערוכים, מקוריים כשהם להגיש

  :שאלות ותשובות .2
  

  אילו יצרנים מאושרים לעניין מערכת גילוי האש באתר? שאלה:

ומגאסון  CERBERUS, אורד עם SIMPLEX: אפקון עם יצרנים 3מאושרים בנתב"ג  תשובה:

אש ותקבל חיווי בעמדת הממערכות גילוי  תלאח ם. המערכת תחובר בסיבים אופטייASTעם 

  היומנאי במח' כיבוי אש של נתב"ג. 
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  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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