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  המשתתפות החברות לכבוד
  החברה ל"מנכ  :לידי

  /דוא"לבאמצעות הפקס              
  

להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי מנהלי  2016/197/0030/00מסגרת פומבי מס' מכרז  :הנדון
  מלווי תהליכים ויועצים בתחום התקשוב עבור רשות שדות התעופהפרויקטים, 

  

  1הבהרה מס' 
  

, להלן הבהרות ")טופס ההזמנהת ההצעות במכרז (להלן: "לטופס הזמנ 22.4בהתאם להוראות סעיף  .1
  לשאלות אשר נשאלו בקשר עם המכרז שבנדון: ")הרשותשדות התעופה (להלן: " והתייחסות רשות

 #  סעיף  המציע התייחסות  מענה הרשות

  טופס הזמנת ההצעות

אמת המידה , 10.2הרשות מבהירה כי כנקוב בסעיף 
לבחירת ההצעות הזוכות תהא עמידה בתנאים היחידה 

ציון איכות  לא מוענקוכי  המקדמיים ובתנאים הנוספים
  למציעים במכרז.

האם נדרש רק לעמוד בתנאי הסף המקצועיים 
לנדרש בתנאים הנדרשים בנספח ב' או שעמידה מעבר 

  תזכה את המציע בציון איכות גבוה יותר? אלו

10.1  1.

 נספח ב' לטופס הזמנת הצעות

  .שלילי

הרשות מבהירה כי נותני השירות אשר ינקוב המציע 
לנספח ב' לטופס ההזמנה הינם  4במסגרת הטבלה בסעיף 

 5.1.3לצורך הוכחת עמידתו בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 
  לטופס ההזמנה בלבד. 

את יהוו בטבלה  שעל המציע לנקובהאם נותני השירות 
 המועמדים אשר יוצעו במסגרת התיחורים השונים

  המציע? מטעם

4  2.

האם יש לצרף למסמכי ההצעה קורות חיים ותעודות   שלילי.
  ה?בטבל אשר ינקבונוספות של נותני השירות 

4  3.

  
  

 המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך
 .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז- על מהא חתויכשה הבהרה זוגיש לה

  
_________________  
  חתימה + חותמת המציע

  
  ,בכבוד רב

  
  פלג מצויינים

  ורך התקשרויות בכירע
  גף לוגיסטיקהא

  העתקים:
 תקשובסמנכ"ל  -       מיכאל רוףמר 

  רא"ג לוגיסטיקה -       מר אלדד סומר
  ליועץ המשפטיבכיר סגן  -      פגדאו-מלמדחדוה עו"ד 

  רפרנט רכש בכיר -       מר בני צלח
  תכנון ובקרה מ"חר -       שפיראגב' אפרת 

  פיקוח חוזים תאחראי -       גב' מירה אלדר
  בקרה תרכז -       גב' עינת סלומון

 מזכירת ועדת המכרזים -     גב' אריאלה קעטבי
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