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    פקס:  
     

בחוזה לביצוע עבודות בינוי להרחבת מתחם בידוק התקשרות  - 0732016//000078/מכרז פומבי מס' 
  רשות שדות התעופה עבור, , בנמל התעופה בן גוריון3טרמינל -בטחוני במבנה הקרקעי

      

, מילוי כתב כמויותאופן בדבר עדכון , 05.03.2017מיום  מציעיםסיכום מפגש  – 1הודעה מס' 
  באמצעות כונן נייד ומענה הרשות לשאלות שנשאלו ע"י המשתתפים

   

  :המציעים משתתפי  נציגי 
  נציגי הרשות.  שמורים אצל ,כפי שנרשמו בתחילת המפגש פרטיהם האישייםמכרז זה. ל נרשמומשתתפים  4

  :הרשות מטעםמשתתפים 
  מבנים ותשתיותרמ"ח  –  יוסף .עמר 
  הנדסאי מבנים ותשתיות  - מזור .רמר 

  אדריכל הפרויקט–מר ד. לנדמן 
   מנהל הפרויקט מטעם אגף הנדסה אזרחית –מר א. בוטון 

  אגף לוגיסטיקה, עורך התקשרויות בכיר – רוסלר .עמר 
   קניינית, אגף לוגיסטיקה –פנקר -כהןגב מ. 

  

  :אשר הועלו במהלך המפגש להלן עיקרי הדברים

כי רק  ,כי הנוכחים במפגש נרשמו וחתמו על הטופס המיוחד למפגש המציעים. הובהר למשתתפים ,נבדק .1

 .את הצעתומי שנרשם ייחשב כמשתתף במפגש ויהיה רשאי להגיש 

 לטופס הזמנת ההצעות 6למכרז זה, כמפורט בסעיף שנקבעו הדרישות המקדמיות ניתנו הסברים בדבר  .2

 פנקסרישום בהמכרז לדרישות בדבר  ,במיוחד הושם דגש. ")ההצעות הזמנת(להלן: " ותנאיי המכרז

 .ל הזמנת ההצעות 6.1.3 -ו 6.1.2  משנה כמפורט בסעיפי נדרש,קודם  הקבלנים וניסיון

חשיבות ההקפדה על ל הזמנת ההצעות, לרבות  7כמפורט בסעיף  ,פורטו המסמכים שיש לצרף להצעה .3

הערבות כתב הובהר, כי . להזמנת ההצעות  7.1.8 משנה כמפורט בסעיף המכרז, קיוםלערבות הגשת ה

בנוסף הובהר, ל הזמנת ההצעות. 'ד נספחומסומן כ ,הרשות בלבדנוסח שהוכתב על ידי יהיה בהתאם ל

 .7201.12.31  עד ליום תעמוד בתוקפהלקיום המכרז, הערבות כי 

, הנן חלק [ככל ויישלחו] כי כל  ההודעות שיישלחו על ידי הרשות כמו כן, הובא לתשומת לב המשתתפים,

 .כשהן חתומות ויש לצרפן למעטפת ההצעה ,ממסמכי המכרז

 להזמנת ההצעות. 8כמפורט בסעיף  ,למכרזאופן הגשת ההצעה  ניתן הסבר בדבר .4



  

 

, כך שיוגש למכרז כתב הכמויותהגשת אופן  כי הרשות מבקשת לעדכן את משתתפים, הובא בפני ה .5

  כקובץ בינארית. 

, אשר יחליף את כתב הכמויות למשתתפים  ׂ ׂ)Disk on keyחולק כונן נייד (במהלך המפגש, כמו כן, 

. המציעים נדרשים למלא את המחירים בקובץ 02.02.2017ביום  באתר האינטרנט של הרשות שפורסם

חולק להם, להדפיס על גבי הכונן הנייד ש ,האינטרנט) ת (ולא בכתב הכמויות המפורסם באתרבינארי

את כתב הכמויות לאחר השלמת מילואו ונעילתו והגשתו גם כקובץ מודפס עם חתימת המציע על גבי כל 

 עמוד מההצעה וכן על גבי קובץ הכונן הנייד שחולק להם.

הצעתו בנוסף הובהר, כי מציע אשר לא ידפיס את כתב הכמויות כקובץ בינארית לאחר מילואו ונעילתו, 

. כמו כן, על המציע לחתום על כל עמוד מהצעתו. בכל מקרה של סתירה בין המחירים תיפסל על הסף

יגבר  הנקובים בעותק המודפס של כתב הכמויות כקובץ בינארית והעותק המוגש על גבי כונן נייד,

  המחיר הנקוב בעותק המודפס והחתום.

ודגש, כי על המציעים להגיש במסגרת הצעותיהם, את הצעתם הכספית, בהתאם להוראות ה

  המפורטות לעיל. 

לעיל, תוביל לפסילת זה  5בסעיף הגשת ההצעה הכספית, שלא בהתאם להוראות המפורטות -אי

 .הצעת המציע

 10:00שעה  2017.03.27 הינו ,במכרז זה להגשת ההצעותשנקבע כי המועד האחרון  כמו כן הודגש,   .6

 להזמנת הצעות. 8.10.1 משנה  כמפורט בסעיףהכל וכן מיקום הגשת ההצעה,  ,בבוקר

 8.10.2משנה  , כאמור בסעיףלא תידוןלא תתקבל ולאחר מועד זה,  תוגשהצעה ש כי ר למשתתפים,ההוב

  .ל הזמנת ההצעות

 ,או באמצעות הדוא"ל הפקסבאמצעות  אשר יופנו לרשות ,כי המועד האחרון לפניות ולברורים ,הודגש  .7

 ,כי רק תשובות שיינתנו בכתב ע"י הח"מ ,הובהר .2017.03.14 ליום עדביטוח, הינו הלרבות בנושאי 

 ., לכל דבר וענייןתחייבנה את הרשות

ה הזוכ יידרש ר שא ,וערבות הבדק החוזה ערבות לביצועהפקדת הדרישה ל מפורט בדברניתן הסבר   .8

ומסומן  לחוזההמצורף למוסף  13, 12ובסעיפים להזמנת ההצעות  9, כמפורט בסעיף להמציא במכרז

 .בהתאמה , 'א נספחכ

 להזמנת ההצעות. 11כמפורט בסעיף  ,במכרז האופן בחירת הזוכ בדבר ניתן הסבר מפורט  .9

 13בסעיף  בהתאם להוראות אשר נקבעו לשם כך ,האשר תשולם למציע הזוכ התמורה ניתן הסבר  בדבר .10

 .בהתאמה ,לחוזה 16ובסעיף   להזמנת ההצעות

 00.29ובסעיף  להזמנת הצעות 14, כמפורט בסעיף במכרז זה תקופת ההתקשרות הושם דגש על מועד .11

 .למפרט הטכני



  

 

, בהתאם למפורט בסעיף בלבד הזוכההצעה מסמכי ההחלטות וועדת המכרזים ובהובהרה זכות העיון ב .12

  להזמנת הצעות. 22

נספחים אשר מנוסח הכלל כי אין לשנות  ,והודגש ,כל הנספחים שצורפו לטופס הזמנת ההצעות הוסברו .13

 ות בדבר הצורך באימותי חתימות שלהדרישלרבות  ,בלבד במקוראשר יוגשו נוסחו על ידי הרשות ו

 עו"ד/רו"ח במקומות הנדרשים.

, "יםאישור עריכת הביטוח"נספח וביטוח אחריות בנזיקין ונספח  ילנוסח ברים מפורטיםניתנו הס .14

בהם , אלא אם יבוצע ואינם ניתנים לשינוי קבועים הינםכי נוסחים אלה  ,. הובהרהמצורפים לחוזה

 . [ככל ותוציא] הבהרות למכרז אשר תוציא הרשותהבמסגרת  ,שינוי

דרישות הביטוח נשוא נספחים אלו על ידם למבטחם, על מנת שיוכלו  להעביר את משתתפיםהוצע ל

  ולקחתן בחשבון בעת הגשת הצעתם.  ,הכספית תםטרם הגשת הצע ,לבדוק את עלויות הביטוח

בתוך  ,יש להפנות לרשות ,הביטוחדרישות או השגה גם לעניין ו/הבהרה  ו/או כי כל שאלה ,הודגש

כי הגשת   ,. עוד הובהרלעיל להודעה זו 7בסעיף  אמורכ וברורים, השאלות אשר נקבע להגשתהמועד 

 נהתיחשב ,או מחיקות/השמטות/הערותו/כולל תוספות  ואטוח במסגרת ההצעה למכרז, כשהיהב נספח 

 .לוהצעה כזו עלולה להיפס ,י המכרזית מתנאיוכהסתייגו

 .השייחתם עם המציע הזוכ ,החוזההוראות  בדבר ניתן הסבר כללי .15

 בהתאם לאמורע"י הגורמים המקצועיים ברשות, בדבר מהות העבודה נשוא מכרז זה, ניתן הסבר  .16

הושמו דגשים בדבר עיקרי תכולת ו המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו מפרט הטכניב

 . , נשוא התקשרות זוהעבודה

  לחוזה. שצורףבטיחות ה, כמפורט במפרט הטכני ובנספח הודגש נושא הבטיחות בעבודה .17

 מפרט הטכני.ל 00.09, בהתאם לאמור בסעיף הנדרש הקבלן תהודגש נושא צוו .18

 ,אחרים מטעם הרשותנוספים קבלנים באתר העבודה יעבדו  הזוכה במכרז זה, הקבלן מלבד כי  ,הודגש .19

הן מבחינת תאום עבודתם והן מבחינה  ,אחראי עליהםזה ש יהיה ,הזוכה ומנהל העבודה מטעם הקבלן

 .וכלשהללא תוספת תשלום  ,תבטיחותי

וכי באחריות הקבלן הזוכה למשוך  ,על ידי הרשות לטובת הפרויקט הוסבר נושא התשתיות המבוצעות .20

 את התשתיות הללו ולהתאימם לגובה הריצוף.

 ועל כל ההשלכות הנובעות מכך. העבודה בטרמינל פעילהודגשה מורכבות  .21

להעתיקו לאזור הבא לפרקו ו ,כי באחריות הקבלן הזוכה לגדר בכל פעם את אזור העבודה ,הובהר .22

 המיועד לעבודה, כמפורט במפרט הטכני.

 שלבים נוספים.מספר העבודה וכי יתכן והשלבים יחולקו לביצוע הוסברו שלבי  .23



  

 

לבים השונים, לפי , בהתאם לשהנדרשים לביצוע העבודה נשוא מכרז זה לוחות הזמנים בדברניתנה סקירה  .24

 הפירוט הבא:

  .1.6.2018 יוםל ועד 22.11.2017מיום  – 2-ו 1שלבים       

  .1.6.2019 יוםל ועד  11.11.2018מיום  – 6- ו 5, 4, 3שלבים       

 .אלו הודגש חשיבות העמידה בלוחות זמנים  .25

 .מ"ר₪/ 210 שיעמוד ע"ס ,מחיר היסוד לגרניטניתן מענה לעניין עלות   .26

 .316נירוסטה מסוג  - " משמעופלב"מ ו/או נירוסטה" כי  המונח ,הובהר  .27

הובהר  , חולקו למשתתפים תוכניות חשמל לפרויקט.מהמשתתפיםובהתאם לבקשת אחד  המפגש בסיום .28

 למשתתפים, שתוכניות אלה הועלו לאתר האינטרנט של הרשות, ויש לחתום עליהם ולצרפם למעטפת ההצעה.

ידי מי מהמשתתפים השונים, עד למועד האחרון -שנשאלו עלנוספות שאלות מספר להלן תשובות הרשות, ל .29

 :פניות וברוריםלשנקבע 

אין   -לכתב הכמויות 06.01.0100, 06.01.0090, 06.01.0080לעניין סעיפים : מתבקשת הבהרה שאלה  .א

 " .DT-04בגיליון  B04 -ו A04 יםפירוט ל"פריט

 .והם זהים. השוני במיקום בלבד DT04הפריטים מופיעים בתוכנית  :תשובה

חסרות מידות ופרטי דלת הזכוכית   -לכתב הכמויות  06.01.0180 ףלעניין סעימתבקשת הבהרה  :שאלה  .ב

 לפירוק.

מ'. הדלת הינה דלת מבוקרת עם בקרת מעברים, ידיות בהלה  2.7/2.35 -מידות הדלתות הינן כ :תשובה

ובקרת המעברים יפורקו  התקשורת וחיבורי תקשורת לדלת. חיבורי  , מחזרי דלת אוטומטיםמבוקרות

 תקו על הקבלן הזוכה.ועעל ידי הרשות, כל שאר הרכיבים בדלת יפורקו וי

  .חסרה תוכנית לדלפק הבקרה – לכתב הכמויות 06.01.0190 ףלעניין סעימתבקשת הבהרה  :שאלה  .ג

, המהווה חלק בלתי נפרד AS-00-DT-00-00-1-R00-4634תוכנית  מצ"ב להודעה זו :תשובה

 .ממסמכי המכרז

מונח "חלקי לעניין משמעות  ה – לכתב הכמויות 24.01.0020 ףלעניין סעימתבקשת הבהרה  :שאלה  .ד

 .הקירעשוי  הקיר" ומאיזה חומר

בין הדלת המבוקרת הקיימת לבין קיר המסך הצפוני של הטרמינל ישנה מחיצת אלומיניום  :תשובה

  מ' (משני צידי המתחם). 2 -מ' ובגובה של כ 2.5 -באורך של כ ,מזוגגת

"פרוק מושבים וכיסאות נירוסטה  -לכתב הכמויות  24.01.0030 ףלעניין סעימתבקשת הבהרה  :שאלה  .ה

 מתייחס סעיף זה ? בגינם מושבים וכיסאות נירוסטה, ה מה כמות –קומפלט על כל מרכיביהם" 

 עם שולחן" יבוא  "מושבים"מקום בו סופר טעות נפלה הכיסאות פורקו על ידי הרשות. בסעיף  :תשובה

 מ"א מכל צד של המתחם). 27.5 -מ"א (כ 55 -. אורכו הכללי של המעקה כ"מנירוסטה משטח



  

 

 האם ניתן להשתמש במתקן הרמה?מתבקשת הבהרה,  :שאלה  .ו

להשתמש במתקן הרמה ובתנאי שיאושר מראש על ידי הרשות ולאחר הצגת כל  ניתן ,חיובי :תשובה

נספח בטיחות וגיהות, המצורף  –ו'  נספחהוראות הנקובות לשם כך בלבהתאם  ,האישורים הנדרשים

כי  ,יש לקחת בחשבון ,. לצורך בדיקת המתקן המתאיםבפרט במפרט הטכני 00.23בסעיף ו בכלל  לחוזה

 ק"ג/מ"ר. 500העומס השימושי המותר על רצפת הטרמינל הוא 

  
  

  יש לאשר קבלת הודעה זו מיד עם קבלתה
  

  

א יכשה לכל דבר ועניין. על המציע להגיש הודעה זו ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
  .כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז ,ידו-על מהחתו

  
  

  בברכה,                     

  

  , ערן רוסלר                                                    
  עורך התקשרויות בכיר                    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  ערן רוסלרלידי  –אחזקה  מחלקת תקשרויותאל:  
  03 – 9752608פקס : 

  

  

  
בחוזה לביצוע עבודות בינוי להרחבת מתחם בידוק התקשרות  - 0732016//000078/מכרז פומבי מס' 

  רשות שדות התעופה עבור, , בנמל התעופה בן גוריון3טרמינל -בטחוני במבנה הקרקעי

      

, מילוי כתב כמויותאופן בדבר ועדכון  05.03.2017מיום  מציעיםסיכום מפגש  – 1הודעה מס' 
   ומענה לשאלות המשתתפים באמצעות כונן נייד

  

  מאשר/ת קבלת   ,________________________ /ע.מ. אני הח"מ _________________ מחברת

אופן מילוי כתב הכמויות, באמצעות בדבר ועדכון  05.03.2017מיום  מפגש מציעיםסיכום  -  1הודעה מס' 

  .כונן נייד

     

בעת  ,על ידנו יש לצרף הודעה זו, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, כשהיא חתומהידוע לי, כי 

  .למכרז שבנדון הגשת הצעתנו

  

  

  

  

  

  __________________ חתימה__________________  תאריך__________________  שם
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