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  2017יוני,  15               

, להתקשרות בחוזה למתן שירותי ממונה בטיחות וגיהות 2017/070/0034/00מכרז פומבי מס' הנדון: 
   שדות התעופה בחטיבת המסופים ושתפ"א, עבור רשות

  1הבהרה מס' 

להלן  ")ההזמנה טופס(להלן: " למכרז שבנדוןההצעות  תלטופס הזמנ 21.4בהתאם להוראות סעיף 
 שבנדון בהרה שנשאלו בקשר עם המכרזהלשאלות ה") הרשותרשות שדות התעופה (להלן: " התייחסות

 כדלקמן:

 : שאלה

 נספח ב' לטופס ההזמנהבתצהיר בנוסח  4.1לטופס ההזמנה ובסעיף  6.1.4.1סעיף בהנקוב תנאי המקדמי ב
  צוין כדלקמן:  חלופה הראשונהל בהתייחס להוכחת התנאי המקדמי

השנים  5וזאת במהלך  –שנים  3ידו, הינם בעלי ניסיון מוכח של לפחות -"מי מנותני השירות המוצעים על   
שירותי ממונה בטיחות וגיהות בהיקף של לפחות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, במתן 

שעות עבודה חודשיות ואשר כוללים את מי מהתחומים כדלקמן: תעשייה ו/או בניה ו/או שינוע  150
מטענים, ובין הלקוחות עבורם סיפקו את שירותי ממונה בטיחות וגיהות במהלך התקופה הנקובה לעיל, 

   "....עובדים 200קיימים לקוחות להם לפחות 

דרישות יישומיות מנותני השירות סעיף ב השירות והתפעול –בנספח א' בחוזה המצורף למסמכי המכרז 
  צוין כדלקמן:  חלופה הראשונהל בהתייחס שירותיםמטעם הספק לצורך מתן 

"על נותן השרות מטעם הספק להיות בעל ניסיון מוכח של מעל  חמש שנים במתן שירותי ממונה בטיחות 
שעות חודשיות ואשר כוללים את התחומים תעשיה ו/או בניה ו/או  שינוע  150של לפחות  וגיהות בהיקף

מטענים ואשר בין הלקוחות  עבורם סיפק השירותים האמורים בשנים הללו  קיימים לקוחות המונים 
  .עובדים..." 200לפחות 

לעניין   לטופס 6.1.4.1אמור בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף ל בהתייחס  מבוקש להבהירלאור האמור לעיל 
  מטעם המציע? נותני השירות אשר יועסקו מ הנדרש דרישת הסף לניסיון מהי , החלופה הראשונה

   :תשובה 

 6.1.4.1בסעיף תנאי המקדמי בבחלופה הראשונה הנקובה  לא יחול כל שינויכי בזאת  הירה הרשות מב
  לטופס הזמנת ההצעות. 

דרישות יישומיות מנותני השירות מטעם בסעיף חוזה להשירות והתפעול  –בנספח א' הרשות מבהירה כי 
  הסעיף כדלקמן:יתוקן בהתייחס לחלופה הראשונה  הספק לצורך מתן שירותים

השנים  5וזאת במהלך  –שנים  3ידו, הינם בעלי ניסיון מוכח של לפחות -"מי מנותני השירות המוצעים על
, במתן שירותי ממונה בטיחות וגיהות בהיקף של ברשות שקדמו למועד תחילת השירות על ידם האחרונות

שעות עבודה חודשיות ואשר כוללים את מי מהתחומים כדלקמן: תעשייה ו/או בניה ו/או שינוע  150לפחות 
לעיל, מטענים, ובין הלקוחות עבורם סיפקו את שירותי ממונה בטיחות וגיהות במהלך התקופה הנקובה 

  עובדים...". 200קיימים לקוחות להם לפחות 
  

          

  

  

 בברכה,                    
 אילן כהן, קניין
  אגף לוגיסטיקה

  ________________.חתימת המציע: חותמת ו
  

  העתקים:
  רפרנט רכש בכיר- מר בני צלח

  אחראי בטיחות מסופים ושתפ"א -מר דניאל סונגו
  אגף לוגיסטיקה – דניאל בסעו"ד 

  מזכירת ועדות -   אריאלה קעטביגב' 

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 הבהרה זו כשהיא חתומה על ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז
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