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4.5.2017  
  :לכבוד

  הנרשמים למכרז
    החברה"ל מנכ לידי

  באמצעות פקס        
  

  א.ג.נ.,

   005300/0/077201/ מס' מכרז פומביהנדון : 

  התעופה  רשות שדות, עבור למיגון המבואה במסוף בגיןביצוע עבודות לחוזה בלהתקשרות 

   עדכון ומענה על שאלות, 25.4.2017 מיום הנרשמים למכרזפרוטוקול מפגש  -1מספר הבהרה  תהודע

   :משתתפים

 – מיכל ולץ מהנדס בכיר למבנים ותשתיות, - יוסי פרחי :")הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "
דני , מסוף בגין אחראי תפעול - , ניסים חזן קניינית אגף לוגיסטיקה-ורד אגוזין ,קניינית אגף לוגיסטיקה

אחראי  –אבי בן דב מנהל אחזקה מסוף בגין,  –, גדי שלום מסופים ושתפ"אאחראי בטיחות   –סונגו 
 -עזר בן בסט מהנדס חשמל,  -קב"ט מסוף בגין, בנצי בלוך  –גל בראורן , תיאום ותכנון מסופים ושתפ"א

צ.  –יועצת תנועה, יוני ספיר  –, אהובה אליה מפקח מזו"א –קל , עופר גורפינש. בן אברהם מהנדסים, 
  מהנדס אזרחי –י , יוסי ארדיטמוססקו אדריכלים

והנרשמים . שמות ופרטי הנציגים נרשמים למכרז 5ל שגש הגיעו נציגיהם : למפהנרשמים למכרזנציגי 
  רשות. ל הבאגף לוגיסטיקה ש שמוריםנרשמו והם למכרז  

  :לנרשמים למכרזדגשים והבהרות  .1

כמפורט הכל  ות ומהותן,הנדרש וכן לעבודות, המכרז תנאיו מהות לגבי סקירה ניתנה .1.1
 .בהרחבה במסמכי המכרז

  הוצגו מסמכי המכרז והאופן בו על המציעים להגיש הצעתם. .1.2

לטופס  2סעיף הוראות על פי וזאת   בהיתר בניה, – מותנה מכרזעוד הודגש כי המכרז הינו  .1.3
אזי  ,היתר הבניה תקבלה טרם פרסום הבהרה זו כיון שעד ליום  הובהר כיהזמנת הצעות. 

להלן) מעת לעת עד לקבלת  1.4(הנקוב בסעיף  ההצעות להגשת האחרון המועד דחהיייכול ו
 .היתר הבניה כאמור והכול בהתאם להודעות שתפרסם הרשות בעניין זה

האחרון להגשת  המועדנכון למועד פרסום הבהרה זו, , כי בהמשך לאמור לעיל, הובהר  .1.4

 עד 20176.15.לטופס הזמנת ההצעות יידחה ליום  7.11.2למכרז כנקוב בסעיף הצעות ה

. הודגש בפני המשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר 10:00 השעה

(ב) 20וראת תקנה , לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להלעילהנקובים  והשעה המועד

 .1993-לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג

  



  

 03 - 9750384:  פקס 9750581-03, 03 -  9750202:  טלפון – 7015001גוריון -, נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  כתובת

AddressAddressAddressAddress : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, PhonePhonePhonePhone:972 3 9750202, FaxFaxFaxFax:972 3 9750384 

  

 

על פי המפורט בסעיף  לקיום ההצעה₪  200,000בסך של , כי יש להגיש את הערבות הודגשעוד  .1.5
מקורית ובהתאם על הערבות  להיות  .")טופס ההזמנההזמנת ההצעות (להלן: "לטופס  9.6

, הוא היום האחרון לתוקף 20171.103. בתוקף עד ליום' לטופס ההזמנה ודלנוסח נספח 
 .ההצעה למכרז

עוד יובהר כי התוספת של המילים הוצגה מפת הרשות ומיקום תיבת המכרזים בנתב"ג.  .1.6
המפה יודגש כי  .הינן טעות סופר ויש להתעלם מהן "המפה לא יצאה טוב" ברישא של המפה:

 .ונכונה תקינה

בדיקתו מול חברת הביטוח בטרם תוגש לחוזה) והצורך ב 'ינספח נספח הביטוח ( נושא הודגש .1.7
הגשת ההצעה. הובהר, כי שאלות, ככל שישנן בקשר אליו, יש להגיש בתוך המועד הקבוע ל

 במכרז. הבהרה שאלות 

 להצעה לצרף שיש במסמכים יתרה הקפדה להקפיד המציעים על כי המשתתפים בפני הודגש .1.8
 .מתייחס הוא סעיף לאיזה מסמך כל בראש ולכתוב

כל ההודעות וההבהרות ולרבות  המכרז מסמכימסמכי ההצעה (לרבות  את כי, הובהר עוד .1.9
 מספורם פי על עוקב באופן וסדורים כרוכים כשהם להגיש יש, )שנמסרו במהלך המכרז

 .למשתתפים נמסר אשר בקובץ הקבוע

 יש הזמנהה לטופס 9 בסעיף המפורטים הנדרשים התצהירים את כי, המשתתפים בפני הודגש .1.10
 .1971-"אתשל], חדש[נוסח  הראיות פקודת פי על וחתומים ערוכים, מקוריים כשהם להגיש

אשר , התכניות המעודכנותובו  ממוספר תכניותלמשתתפים דיסק מסר נבמהלך המפגש  .1.11
לכתחילה למסמכי המכרז במועד פרסומם. הוסבר למשתתפים מ צורפות התכניות שיחליף א

. כמו כן, הדיסק חתום יחד עם מסמכי המכרז את ולהחזיר יש להדפיס את התכניות כי
הכוללים את כתבי הכמויות (בהתאם למפורט  בינאריותהרשות תחלק למשתתפים במכרז 

 .וזאת באמצעות הודעה נפרדת שתפרסם בנושא   לטופס ההזמנה) 7.4בסעיף 

ת ובקרבה לשמוריוסי פרחי הסביר את מהות העבודה וכי העבודה מתבצעת במסוף פעיל  מר .1.12
לדאוג לשמירה על השמורה הימית ובכלל זה חל איסור על הזוכה  חובת הקבלן . טבע ימית

יציקות הבטונים, כך ששאריות סידור התבניות ובזמן  ערך בעתיהשלכת פסולת. על הקבלן לה
 את מגבלות המבנה וציין כי שטח ההתארגנותמר פרחי פירט  בנוסף בטון לא יגיעו אל הים.

וכל חומרי הגמר למעט מערכת גילוי אש ועשן לעניין גופי התאורה . 5במגרש  יהיה של הקבלן
 יםישמורה הזכות להציע בפרויקט זה מוצרים שווי ערך טכנהזוכה תהא כי לקבלן הדגיש 

. במידה ונציגי רש"ת יאשרו כי המוצרים הינם שווי והכול בכפוף לאישורה מראש של הרשות
 להשתמש בהם בפרויקט.  יהיה רשאיהזוכה אזי הקבלן  ,ערך

 מר ניסים חזן הציג את היקף פעילות המסוף, העומסים הצפויים ונושא אישורי העבודה .1.13
 .הנדרשים לעובדי הקבלן

הגשת תכנית ניהול אתר כולל שילוט, תכנית מהקבלן הזוכה מר דני סונגו הסביר כי תידרש  .1.14
על פי התקנה, והדגיש כי לניהול בטיחות ע"י ממונה בטיחות מוסמך (תידרש הצגת אישור) 

 חייב להיות נוכח באתר כל העת.מטעם הקבלן מנהל עבודה 

סיווג בטחוני, ימונה נאמן מטעם הקבלן יידרשו לעבור הסביר כי כל העובדים גל  ברמר אורן  .1.15
 יתודרכו תדרוך בטחוני.מטעמו ביטחון מטעם הקבלן הזוכה והעובדים 

הובהר כי תכנית  הזמניים.הקבועים והתנועה הגב' אהובה אליה פירטה את תכניות הסדרי  .1.16
 ידיעת המשתתפים. התנועה הזמנית עומדת להשתנות וברגע שתושלם היא תועבר ל
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מר עופר גורפינקל הסביר כי על קבלן המשנה למיזוג אויר יש להיות גם קבלן רשום וגם  .1.17
חילת לפני ת הרשות, ויצטרך לעבור את אישור בהתאם להיקף הכספי של העבודהמאושר 
 העבודה.

 

  

  

 

   מיכל ולץ                                                                                                                              
  קניינית

  אגף לוגיסטיקה
   רשות שדות התעופה

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז -על  םא חתווכשה הז מסמך
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