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21.6.2017  
  :לכבוד

  הנרשמים למכרז
    החברה"ל מנכ לידי

  באמצעות פקס        
  

  א.ג.נ.,

   000053/0/077201/ מס' מכרז פומביהנדון : 

  התעופה  רשות שדותביצוע עבודות למיגון המבואה במסוף בגין, עבור לחוזה בלהתקשרות 

   3מספר הבהרה  תהודע

את  אשר יחליפו, והתכניות כתב הכמויותשל עדכון במסגרת הבהרה זו מבקשת הרשות להודיע על  .1
 ובאתר האינטרנט במסגרת פרסום המכרז שבנדון ואשר חולק והתכניות שפורסמו כתב הכמויות

  למשתתפים במפגש המציעים.
פים לתאם על המשתת. במסירה ידנית בלבדלמשתתפים,  נים, יימסרווהתכניות המעודככתב הכמויות 

 והתכניות המעודכנות את כתב הכמויות המעודכן יםכוללמועד לקבלת הכונן הנייד והדיסק, כשהם 
 וזאת, כאמור, במסירה ידנית בלבד.  

 

 לנרשמים יימסר באופן ידני דיסק המכיל את המסמכים הבאים: .2

 המהדורה שנמסרה  . מהדורה זו מחליפה את 2017ך יוני מהדורת נספחים ב, ג, ד מעודכנת לתארי
 לקבלנים בעבר.

  המהדורה  . מהדורה זו מחליפה את 2017יוני  18מהדורת כתב הכמויות מעודכנת לתאריך
 שנמסרה לקבלנים בעבר.

 3 :תכניות כדלקמן 

   מיגון מבואה מבואה טאבה נספח תנועה וחניה •     

 . 14.06.17מעודכנת לתאריך  ah-5027-01TR-1216 –שמספרה :       

  מיגון מבואה מבואה טאבה תכנון תנוחה ורומים •     

 . 14.06.17מעודכנת לתאריך  ah-5027-01PIZI-0916 –שמספרה :       

 –מיגון מבואה מסוף טאבה תכנון הסדרי תנועה זמניים לאתר עבודה •     

 . 14.06.17דכנת לתאריך מעו ah-5050-01-0217שמספרה :       

  

  תכניות אלו מחליפות את התכניות שנמסרו לקבלנים בעבר.

 

בינארית ובו כתב כמויות מעודכן אשר יחליף  לנרשמים יימסר באופן ידני דיסק און קי ועליו מכרזית .3
את כתב הכמויות אשר צורף לכתחילה למסמכי המכרז במועד פרסומם. יש למלא את המחירים 
בדיסק און קי הבינארית, להדפיס, לחתום על התדפיס ולהגיש את כתב הכמויות החתום בצרוף קובץ 

יש הצעה  מודפסת וחתומה הצעתו תיפסל. הבינארית המלא (על גבי דיסק און קי). מציע  אשר לא יג
כמו כן, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין  ההצעה המודפסת החתומה וקובץ ההצעה 

 בבינארית, ההצעה המודפסת והחתומה תהיה ההצעה הקובעת.

 

מסמכי המכרז  וכל המסמכים המצורפים והנדרשים, ביחד עם כל הדיסק און קי,יש להחזיר מסמך זה  .4
 א חתום.כשהו
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הרשות מודיעה כי הרשות תראה בהצעה אשר תוגש ע"י המציעים במכרז זה כמתייחסת אך ורק  .5
וי ביתר מועדי המכרז, יובהר כי לא יחול שינלמפרט הטכני והתוכניות העדכניים, לכל דבר ועניין. 

  המפורט לעיל. מלבד העדכון

  

  

  

  

  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-הבהרה זו כשהיא חתומה על
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