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  2017יוני,  26               

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

  3הבהרה מס' 

רשות שדות  ")ההזמנה טופס(להלן: " למכרז שבנדוןההצעות  תלטופס הזמנ 21.4בהתאם להוראות סעיף 
  כדלקמן:ולתקן  מבקשת להבהיר") הרשותהתעופה (להלן: "

 1טבלה שבסעיף כמפורט ב  3מס'  לפרמטרבהתייחס  "טופס מענה למתן ציון האיכותבנספח ה' " .1
 כדלקמן: צוין  2.3ובסעיף 

  
כמות ממוני הבטיחות המועסקים מטעם המציע מעבר " - לנספח ה' 1בטבלה שבסעיף  3מס' שורה

מטעם גוף הדרכה  ידו במכרז ושהינם בעלי תעודות מכין תוכניות לניהול בטיחות- לאלה המוצעים על
התעסוקתית במשרד הכלכלה לערוך קורס ממונה  ידי מינהל הבטיחות והגיהות-שהוסמך על

  ".בטיחות
  

  - לנספח ה' 2.3הערה המופיע מתחת לטבלה שבסעיף 
ידי מינהל הבטיחות -לצורך עמידה בפרמטר זה על התעודה להיות מטעם גוף הדרכה שהוסמך על " 

 והגיהות התעסוקתית במשרד הכלכלה לערוך קורס ממונה בטיחות".
  כדלקמן: יחולו התיקונים לעיל  1 בסעיף לאמורהרשות מבהירה כי בהתייחס   .2

  
  :לנספח ה' תתוקן כדלקמן 1בטבלה שבסעיף  3 מס' שורה

ידו במכרז ושהינם בעלי - כמות ממוני הבטיחות המועסקים מטעם המציע מעבר לאלה המוצעים על" 
ידי מינהל הבטיחות והגיהות - מטעם גוף הדרכה שהוסמך על תעודות מכין תוכניות לניהול בטיחות

מכין תוכנית לניהול בטיחות ו/או הסמכה של מינהל התעסוקתית במשרד הכלכלה לערוך קורס 
 ".הבטיחות והגיהות התעסוקתית במשרד הכלכלה למכין תוכנית לניהול בטיחות

  
  :תתוקן כדלקמן 'לנספח ה 2.3הערה המופיע מתחת לטבלה שבסעיף ה
ידי מינהל הבטיחות -לצורך עמידה בפרמטר זה על התעודה להיות מטעם גוף הדרכה שהוסמך על"

ו/או הסמכה של  בטיחות מכין תוכנית לניהולוהגיהות התעסוקתית במשרד הכלכלה לערוך קורס 
 ".מינהל הבטיחות והגיהות התעסוקתית במשרד הכלכלה למכין תוכנית לניהול בטיחות

  

  

          

  

  

 בברכה,                    
 אילן כהן, קניין
  אגף לוגיסטיקה

  חתימת המציע: ________________.חותמת ו
  
  

  העתקים:
  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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