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 כ"ג אדר, תשע"ז 

  2017מרץ,  21 
  לכבוד

  המשתתפות החברות
  /מיילבאמצעות הפקס                      החברה ל"מנכ:  לידי

  א.ג.נ.,
  

מכרז פומבי מס'  -ומתן הבהרות  17.03.15מציעים מיום וסיור מפגש  פרוטוקול :הנדון
להתקשרות בחוזה למתן שירותי אחזקת שטחי גינון וטיפול בבריכה ביולוגית  2017/070/0052/00

  בשד"ת על שם אילן ואסף רמון, עבור רשות שדות התעופה
  

  "גינון קבוץ קטורה"  :נציגי החברות  :משתתפים
  "טבע פיתוח וגינון בע"מ .דרךא"    
    

  :שדות התעופה נציגי רשות
  

 אחראי בית הנתיבות אילת –מר דני טובל 
 ראש תחום מנהלת המעבר –מר חיים אלימלך     
 אגף לוגיסטיקה -קניין  –מר אילן כהן     

  
  לנרשמים למכרז הבהרותו דגשים

בשד"ת על שם  ")המשתתפים(להלן: "נרשמים למכרז הוסיור מפגש התקיים  15.03.2017-תאריך הב .א
טופס לטופס הזמנת ההצעות במכרז (להלן: " 23אשר נערך בהתאם להוראות סעיף ו אילן ואסף רמון

לרבות , למשתתפים את עיקרי המכרזהציגו ") הרשות") נציגי רשות שדות התעופה (להלן: "ההזמנה
 .םהחוזה ומהותבמסגרת שיינתנו  יםהשירותתכולת 

 
  כדלקמן:ניתנו מספר הבהרות ודגשים נוספים למשתתפים  .ב

 לגבי מהות ותנאי המכרז, השירות הנדרש, מורכבותו וחשיבותו. כן ניתנו דגשים סקירהתנה ינ .1
אופן מתן השירות, הציוד הנדרש כמפורט בחוזה ובנספחיו, האישור ביטחוני נדרש לכלל עובדי ל

הפיצויים והתמורה, לרבות תנאי הצמדת התמורה, והכל המציע הזוכה. כן הובהרו סעיפי 
 לחוזה. יכמפורט בהרחבה בחוזה ובנספחיו, לרבות הוראות נספח א' שהינו הנספח התפעול

והמשתתפים נדרשו לבחון ואחריות בנזיקין ביטוח  - ו' לחוזה  ניתנה סקירה מורחבת לנספח  .2
 .רמים המקצועיים מטעמם לנושא זהולבדוק היטב את כל מערך הביטוחים הנדרש באמצעות הגו

  .המציע הזוכהעפ"י נספחי הוראות הביטוח יהיו ביטוחי יערכו אשר כי הביטוחים  ,עוד הודגש
 5לטופס הזמנת ההצעות וסעיף  19ניתן הסבר מורחב לתקופת ההתקשרות הנקובה בסעיף  .3

בתחילת תקופת זכויות הרשות בקשר עם עיכובים ולחוזה, הוסבר אופן תחילת מתן השירותים 
  לחוזה. 5.5ההתקשרות כמפורט בסעיף משנה 

 הכל  ניתן הסבר מקיף על הפעילות במקומות מתן השירותים, אופן ותדירות מתן השירותים .4
ידי המציע - צוות נותני השירות אשר יועסקו עלל. ניתנו דגשים ביחס כמפורט בנספח א' לחוזה

אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים, כמפורט הזוכה והתחייבותו לתנאי העסקת נותני השירות 
 לחוזה. 6 - בין היתר בסעיף 

מחיר  הצעתלאופן הגשה ומילוי ההצעה, וכי המציע חייב ליתן  הופנתהלב המשתתפים  תשומת .5
, כמפורט במסמכי בטופס ההצעה הכספית עפ"י הטבלה, הנדרששירות ה למתןולא חלקית מלאה 
 . המכרז

נדרשים  ר הינם שאמסמכים להקפדה יתרה  להקפיד על המציעיםהודגש בפני המשתתפים כי  .6
 .מתייחס הואבראש כל מסמך לאיזה סעיף  ולכתובלצרף להצעה 

לטופס ההזמנה יש להגיש  5הובהר והודגש, כי המכרז הינו מכרז חד שלבי ועל פי הוראות סעיף  .7
ההצעה  את ההצעה למכרז במעטפה אחת, במסגרתה יש להגיש את מסמכי המכרז, טופס

 על גבלטופס ההזמנה.  5.1הכספית וכן את כל המסמכים הנדרשים האחרים, כמפורט בסעיף 
הזמנה להציע הצעות יציין המציע את מספר המכרז (ללא שם) וכן את המשפט הבא: " המעטפה

 לטופס ההזמנה. 5.1כמפורט בסעיף  ,"2017/070/0052/00מכרז פומבי מס'  -
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום , לטופס ההזמנה 5.8.2 בסעיףובהר, כי על פי הנקוב ה .8

יגיעו לתיבת המכרזים  אשרכי הצעות . הודגש בפני המשתתפים, 10:00עד השעה  201704.03.
(ב) 20לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה , לעילהנקובים  מועד והשעההלאחר 

 .1993-, תשנ"גהמכרזיםלתקנות חובת 
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הובהר, כי את מסמכי המכרז יחד עם ההצעה יש להגיש כשהם כרוכים וסדורים באופן עוקב  עוד .9
 על פי מספורם הקבוע בקובץ אשר נמסר למשתתפים.

לטופס הזמנה  7בסעיף  המפורטיםכי את התצהירים הנדרשים הודגש בפני המשתתפים,  .10
 יות.הרא פקודת יפל עוחתומים ערוכים  ,ההצעות יש להגיש כשהם מקוריים

בסעיף כמפורט בהרחבה  ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, במכרזמהות התחרות  הובהרה .11
 לטופס ההזמנה. 11

  בעת הגשת הצעתו למכרז.עלויות ל הלאת ככי על המציע הזוכה לתמחר הובהר,  עוד .12
אחריותו של  כל נושאבפני המציעים כי עליהם לקחת בחשבון במילוי הצעתם הכספית את הודגש  .13

  הנספח התפעולי. -כמפורט בהרחבה בנספח א' לחוזה מערכת ההשקיה המציע הזוכה על
יקבע  הגינון שטחיכי גודל הצעתם למכרז,  הגשת עתעל המציעים לקחת בחשבון ב כי דגשהו עוד .14

וזאת שתוגש במסירה הסופית של האתר ע"י חברת הביצוע   AS –Madeלפי מפת עדות סופית 
ידי -שננקב על כפי"ח בש המוצע החודשי בסך לשינוי יגרום, והדבר מתן השירותטרם תחילת 

תחת  1הוראות סעיף בהתאם ל הכל, טבלהל 5 עמודהתחת  2שבסעיף  טבלהבהמציע הזוכה 
  . הטבלה בתחתיתהמופיעה  "ההערות" פיסקת

  ות ותשוב הבהרה תושאל .ג
  :ידי המשתתפיםעל ו נשאלש ת הבהרה ושאלתפורט התייחסות הרשות ל להלן

  תשובה  שאלה  סעיף  מספר

  חוזה 

הנספח  - 'א נספח  1
 התפעולי לחוזה 

  " כללי"סעיף 
 6סעיף משנה 

 מערכת"
" וכן ההשקייה

 4 -ו 3 משנה  סעיפי
  5סעיף קטן  ג'
  מפרט המיוחד ל

של  ת הקצהוכמות יחידמהי  .א
  מערכת ההשקיה?

היכן תמוקם עמדת מפעיל  .ב
האם היא  ?מערכת ההשקייה
טח הטרמינל צריכה להיות בש

  ?או שתהיה תמיכה מרחוק

 

    
  

הרשות מבהירה כי  .א
הכמות של יחידות 

 7הקצה תעמוד על 
יחידות קצה של 

 .מוטרולהחברת 
 

כי הרשות מבהירה  .ב
ניהול המערכת 

יהיה מרחוק 
באמצעות חברת 

שהספק הבקרה 
מחוייב להתקשר 

והכל  .עימה
כמפורט בסעיף 

   .בהרחבה
  

  
הנספח  –נספח א'   .2

התפעולי לחוזה 
 6 משנה סעיף

(  ביולוגית בריכה"
 - ) אקולוגית
מפרט ל  "אחזקה
  .המיוחד

הנדרש  הטיפול  מהו מבוקש להבהיר 
  ?בריכה ביולוגית (אקולוגית)ל

 הרשות מבהירה כי
 ידרש ימציע הזוכה ה

טיפול ותיקון  לבצע 
תקלות, טיפול שוטף 

טיפול אחת ויומי, 
  .לשבועיים
 יםטיפוליודגש כי 
 םייושנת םרבעוני

אשר  צד ג'יבוצעו ע"י 
 ע"י הרשות יאושר

 והחברה המתכננת
והכל כמפורט בסעיף 

למפרט  6משנה 
המיוחד המהווה חלק 
בלתי נפרד מנספח א' 

  לחוזה.
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____________  

  המציע חתימת
  ,בכבוד רב    

  
  

  אילן כהן    
  אגף לוגיסטיקה-קניין    

  
  :העתקים

  רא"ג  לוגיסטיקה  -    אלדד סומרמר 
  סגן ליועץ המשפטי -    כהןעו"ד קרן 
  רפרנט רכש בכיר -    מר בני צלח

  ראש תחום מנהלת המעבר -  מר חיים אלימלך
  מזכירת ועדת המכרזים -  גב' אריאלה קעטבי

  אגף לוגיסטיקה-    עו"ד דניאל בס
 משתתפים

  

  
  

  
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין. על המציע להגיש 

 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז. -פרוטוקול זה כשהוא חתום על
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