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  :לכבוד
  מכרזב שתתפיםהמ
    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

  

  ועדכון במסמכי המכרז מענה על שאלות - 4מספר הבהרה  תהודע

  :שאלות ותשובות .1
לטופס הזמנת ההצעות נשוא המכרז שבנדון, תשיב רשות שדות  24בהתאם להוראות סעיף 

  במכרז, כדלקמן: מהמשתתפים") לשאלות מי הרשותהתעופה (להלן: "

לטופס  7.1.4לצורך הוכחת עמידה בדרישות התנאי המקדמי הנקוב בסעיף האם : שאלה

  הזמנת ההצעות למכרז נדרשים המציעים לפרט את ניסיונם בטבלה נפרדת? 

הרשות תעדכן את המציעים כי עקב טעות סופר שנפלה בעת פרסום המכרז, כן. : תשובה

למכרז, טבלה אשר לנספח ב' לטופס הזמנת ההצעות  5הוסרה טבלה בסיפא של סעיף 

באמצעותה נדרשים המציעים להוכיח את עמידתם בדרישות התנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

לפיכך, מצ"ב תצהיר נספח ב' המעודכן לטופס הזמנת לטופס הזמנת ההצעות למכרז.  7.1.4

ההצעות למכרז. המציעים נדרשים להגיש את התצהיר כאמור כחלק בלתי נפרד מהצעתם 

  א וחתום כנדרש. למכרז וכשהוא מל

  

 

 . 

  

  

  

  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



  

  

  30/04/17מעודכן ליום  -נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות
  לטופס הזמנת ההצעות 8.2תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 

י לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן י, לאחר שהוזהרתי, כי על           , נושא ת.ז. מס'          אני הח"מ, 
  כתב כדלקמן:אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה ב

[*יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי  ")המציע(להלן: "            הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
בחוזה לביצוע להתקשרות  2016/070/0531/00 מס' פומבימכרז ל ,שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]

  .התעופהרשות שדות בנתב"ג, עבור   Zעבודות חשמל להקמת תחנת השנאה 

מכוח תפקידי ומכוח הכרתי את העובדות נשוא  והכללי של המציע ונותן תצהירי זה בשמ והנני מנהל .2
   תצהירי.

רשום על פי המציע  הנו קבלן הנני מצהיר כי נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז,  .3
") בסימול ם קבלניםחוק רישו(להלן: " 1969-חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט

לפחות וכן שנכון למועד האמור הינו בעל אישור קבלן מוכר לעבודות  2- (חשמלאות) ובסיווג א 160
 ממשלתיות בהתאם לסימול ולסיווג האמור.

" באישור קבלן *סימון " -" משמעואישור קבלן מוכר לעבודות ממשלתיותלצורך סעיף זה לעיל: "
אישור קבלן מוכר על ידי מנהלת קבלנים מוכרים שבמסגרת מאושר לפי חוק רישום קבלנים או 

 משרדית לקביעת סדרי עבודות ממשלתיות לקבלנים.- הוועדה הבין

נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז המציע הינו בעל אישור תקף על הנני מצהיר כי  .4
 בתחום שירות ללוחות/מערכות/מתקני מתח גבוה. ISO 9001:2008שמו לתקן

במהלך השנתיים המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, הנני מצהיר כי  .5
פרויקטים אשר כללו מסדר מתח גבוה, שנאים וכבלים, כאשר  3השלים את ביצועם של לפחות 

₪  500,000ההיקף הכספי (לא כולל תשתיות) של כל אחד מהפרויקטים כאמור עמד על סך של 
 ם וללא מע"מ. לפחות במחירים שוטפי

  סך הכנסות המציע לא כולל מע"מ. -" משמעםמחירים שוטפיםלצורך סעיף זה לעיל: "

  

פרויקט (או חלק ממנו ובלבד שהיקפו הכספי עונה על הנדרש   - " משמעוהשלים ביצוע פרויקט"
  לעיל) שנמסר לשימוש של מזמין העבודה או אושר חשבון סופי/טרום סופי בגינו. 5בסעיף 

 

  לעיל: 5בסעיף ת ההצהרה שהוכחנוספים לתונים להלן נ

תיאור העבודות שם ו  
בפרויקט (פירוט האם 
כללו מסדר מתח גבוה, 

שנאים וכבלים) 
  וומיקומ

היקף כספי של 
  בפרויקטהעבודות 

, במחירים (לא כולל תשתיות
  שוטפים)

מועד השלמת ביצוע 
  פרויקטה

  (חודש ושנה)

שם ופרטי הלקוח כולל 
מס' איש קשר ופרטי 

סלולארי זמין 
  להתקשרות

1.          

2.          

3.          

 *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

  

 

 
 מצ"ב לתצהירי זה: .6

 לפחות. 2-(חשמלאות) ובסיווג א 160רישום על פי חוק רישום קבלנים בסימול   אישורהעתק  .6.1



  

  

 -וגם
הינו קבלן מוכר העתק אישור רישום על ידי הגורמים המוסמכים לכך על פי דין, כי אותו גורם  .6.2

 - וגם. לעבודות ממשלתיות בהתאם לסיווג ולסימול האמור
  מתקני מתח גבוה \מערכות\בתחום שירות ללוחות ISO 9001:2008העתק אישור לתקן  .6.3

נכון המציע על שמו של פים תקהאישורים האמורים לעיל להיות  3על העתקי יובהר ויודגש כי 
   .מאומת על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור"וכן  ,להגשת ההצעותשנקבע  למועד האחרון

 
 ותוכן תצהירי אמת. , זו חתימתיאני מצהיר כי זה שמי .7

  

                   ___________________  
  (ללא חותמת המציע) חתימת המצהירשם ו                        

  

מר/גב'            בפניי, במשרדי בהופיע            , מאשר/ת בזאת, כי ביום           , מ.ר.           אני הח"מ, עו"ד 
והמוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי            , שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'           

עשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ת
  על הצהרתו/ה דלעיל.

                  __________________  
  חתימה וחותמת עוה"ד                     
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