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  2017יוני  21 רביעי  יום             

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

  2 הודעת הבהרה מספר
  

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

ולאמת מידה ידי המציע - בהתייחס לארבעת נותני השירותים המוצעים על לטופס ההזמנה 11.3.3.3בסעיף 
עניין סוגי הסמכות ל", נספח ה' "טופס מענה למתן ציון האיכות -כמפורט ב 4ופרמטר מס'   4מס' 

מבוקש להבהיר בתחום הבטיחות,  והכשרות של כל אחד מארבעת נותני השירות המוצעים מטעם המציע
  כדלקמן:

של  את ניסיונוניתן להציג ולפרט וקבלת ניקוד, " הסמכה בניהול אירועי חירוםהוכחת "האם לצורך   .א
 וזאת במקום המצאת תעודת הסמכה?בתחום זה נותן השירות המוצע 

ניתן להציג אישור מאת וקבלת ניקוד, " מוסמך בבטיחות ובבנייה הנדסיתהאם לצורך הוכחת "  .ב
וזאת   2017סוף חודש יוני תחום זה ביים לימודיו בהמוסד הלימודי על כך שנותן השירות עתיד לס

  במקום המצאת תעודת הסמכה?

   :תשובה

לצורך קבלת הניקוד ו 4הירה בזאת כי לא יחול כל שינוי בדרישות אמת מידה מס' הרשות מבשלילי.   .א
 הלימודיהמוסד  מטעםעל שם נותני השירות רועי חירום יבניהול א להציג תעודה הסמכה על המציע

 .את ההסמכההנ"ל אשר בו עברו 

הניקוד קבלת ולצורך  4לא יחול כל שינוי בדרישות אמת מידה מס' כי בזאת הירה הרשות מבשלילי.   .ב
לנספח  4על המציע להמציא את תעודות ההסמכה על שם נותני השירות כמפורט במסגרת פרמטר מס' 

  ה' לטופס ההזמנה.

  שאלה:

" סעיף משנה (א), מבוקש להבהיר האם המציע הציוד" סעיףלחוזה, ב השירות והתפעול –נספח א' ב
   לספק עבור כל נותן שירות רכב?  אוהזוכה במכרז יידרש לספק רכב אחד עבור כלל נותני השירות 

  תשובה:

   .צמוד רכב הרשות מבהירה כי על המציע הזוכה במכרז לספק עבור כל נותן שירות

          

  

  

 בברכה,

 אילן כהן, קניין

  אגף לוגיסטיקה

  חתימת המציע: ________________.חותמת ו

  העתקים:
  רפרנט רכש בכיר- מר בני צלח

  אחראי בטיחות מסופים ושתפ"א -סונגומר דניאל 
  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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