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  לכבוד
  המשתתפות החברות

  באמצעות הפקס                      החברה ל"מנכ:  לידי
  
  

פומבי מס' מכרז  -ומתן הבהרות  2017.03.16מיום  מציעים מפגש פרוטוקול: הנדון
בחוזה למתן שירותי פינוי פסולת מנתב"ג לאתרים פנימיים להתקשרות  2017/070/0071/00

  וחיצוניים, עבור רשות שדות התעופה
  

  "בע"מ 1985י. ר. א. ב. שרותי נוי "  :נציגי החברות  :משתתפים
  "חן המקום בע"מ"    
  "ג.א.ן. תברואה בע"מ"    
  "מרדכי זיבאי בע"מ"    
  "מצדר בע"מ"    
  "נאות דורית בע"מ"    
      
      
  רא"ג שירותי קרקע -         אמיר שמעונימר   :שדות התעופה נציגי רשות  
  רמ"ד ניקיון - מר שמאול כהן               
  עורך התקשרויות בכיר -מר פלג מצויינים             

 

 יולאחר ,")המשתתפים(להלן:  לנרשמים במכרזם מפגש החובה אשר נקבע התקיי, 2017.03.16 בתאריך .1
 .מתן השירות למכרז הנדוןמות מקולמשתתפים בחלק העיקרי של סיור  התקיים

  למשתתפים הבהרותו דגשים .2

טופס לטופס הזמנת ההצעות במכרז (להלן: " 24אשר נערך בהתאם להוראות סעיף  המציעים,במסגרת מפגש 
לרבות תכולת  את עיקרי המכרז למשתתפים") הרשות") הציגו נציגי רשות שדות התעופה (להלן: "ההזמנה

  מספר הבהרות ודגשים נוספים, כדלקמן: למשתתפיםכן ניתנו כמו . השירותים שיינתנו

אופן לים שתנו דגינכן  .מורכבותו וחשיבותו ,רות הנדרשיהמכרז, הש מהות ותנאילגבי  סקירהתנה ינ .2.1
 לחוזה נספח א'הרחבה בכמפורט ב רמת מנהל העבודה הנדרשת, ימי ושעות מתן השירות ,מתן השירות

 .הנדרשרגישות השירות ועובדי המציע הזוכה ל אישור ביטחוני הנדרשה ,(הנספח התפעולי)

 -ו 'יא יםואישור עריכת הביטוחים כמפורט בנספחהביטוח האחריות וניתנה סקירה לנספח הוראות  .2.2
והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל מערך הביטוחים הנדרש באמצעות לחוזה  1'יא

 הגורמים המקצועיים מטעמם לנושא זה.

ולנספח הוראות איכות הסביבה כמפורט  לחוזה 'דבנספח כמפורט לנספח הוראות הבטיחות ן דגש נית .2.3
 והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל מחויבותם לנושא זה.לחוזה  'הבנספח 

הציוד הממוקם בתחנת  ודגשים לנושא תפעול השירות והפעילות בתחנת המעבר לרבות יםהסבר ניתנו .2.4
הכל כמפורט בהרחבה לשקילת המשאיות טרם הטמנת הפסולת, והמשקל  , אחזקת כלי האצירההמעבר

 .במסמכי המכרז

ויים לחוזה הכוללים, בין היתר, פינויים פנימיים, פינ 5ניתן הסבר לשירותים הנדרשים כמפורט בסעיף  .2.5
חיצונים, שירותי אחזקה והעמדת כלי אצירה חדשים. בנוסף הוסברו השירותים האופציונאליים 

 לחוזה. 5.4שהרשות רשאית לקבל מהמציע הזוכה כמפורט בסעיף 

תגי זיהוי ע"י הרשות נו יותקיסופקו ולצורך זיהוי וביצוע השקילה בתחנת המעבר הודגש כי  .2.6
בכל כלי האצירה וכן  לנספח התפעולי 2.1.3זיהוי כמפורט סעיף ואמצעי איתור ו )צ'יפ( אלקטרוניים
בכלי הרכב  GPSבנוסף, המציע הזוכה יספק ויתקין משדרי . השירותיםלצורך מציע הזוכה במשאיות ה

 .כמפורט בנספח התפעולי(לרבות בכלי הרכב החליפיים) והכל 

ניתן הסבר לעניין סעיפי הפיצויים המוסכמים והתמורה, בהתאם להגשת דו"חות הרישום היומיים  .2.7
 והדו"חות החודשיים. 
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, לרבות תקופת לחוזה 4וסעיף  ההזמנהלטופס  13ניתן הסבר לתקופת ההתקשרות הנקובה בסעיף  .2.8
תוך שימוש בכלי ההיערכות שתעמוד למציע הזוכה במהלכה רשאי המציע הזוכה לספק את השירותים 

וזאת מבלי לגרוע  לנספח התפעולי 2.1.3רכב אשר אינם עומדים בכל התנאים המפורטים בסעיף 
 .לתת את השירותים במלואם ומהתחייבות

שא באחריות הבלעדית לכך לחוזה, המציע הזוכה י 5.10כי בהתאם להוראות סעיף  למשתתפיםהוסבר  .2.9
הול עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) שבכל תקופת יחזיק על שמו ברישיון תקף לני

 "איסופה, הובלתה, מיונה". –(ב)  5.1"מים ופסולת", סעיף  5בסיווג של קבוצה  1995(תיקון) התשנ"ה 
יהא מחויב בהוצאת רישיון עסק להפעלת תחנת המעבר בנתב"ג ועליו להפעיל את בנוסף, המציע הזוכה 

שות רישיון העסק של תחנת המעבר לכל אורך תקופת מתן התחנה תוך עמידה בכל תנאי ודרי
  השירותים כמפורט בחוזה.

לאופן הגשת כל מסמכי המכרז במסגרת הגשת ההצעות כמפורט הרחבה בסעיפים  למשתתפיםניתן דגש  .2.10
לטופס ההזמנה יש  7 סעיףהנדרשים המפורטים ב תצהיריםלטופס ההזמנה. כמו כן הודגש כי את  7 - ו 5

פי פקודת הראיות וחתומים באופן אישי ע"י האדם המצהיר ללא -מקוריים ערוכים עללהגיש כשהם 
  צירוף חותמת התאגיד המציע. 

הודגש בפני המשתתפים כי על המציע להקפיד הקפדה יתרה במסמכים שיש לצרף להצעה ולכתוב  .2.11
 בראש כל מסמך לאיזה סעיף הוא מתייחס.

יום בס ההזמנה, המועד האחרון להגשת הצעות הינו לטופ 5.10.2הובהר, כי על פי הנקוב בסעיף  .2.12
, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר המשתתפיםהודגש בפני  .10:00עד השעה  2017.04.03

לטופס ההזמנה, לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת  5.10.2המועד והשעה הנקובים בסעיף 
  (ב) לתקנות חובת המכרזים.20תקנה 

הושם דגש מיוחד לעניין הקדשת תשומת לב המשתתפים והקפדה יתירה על תאימותה במדויק של  .2.13
  .הזמנהלטופס ה 'הבנספח הערבות לקיום המכרז לנוסח הערבות המפורט 

 10כמפורט בהרחבה בסעיף  ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, במכרזמהות התחרות  והובהר .2.14
 .לטופס ההזמנה

לנקוב בכל אחת מהעמודות וכי המציע נדרש  האופן הגשתה הכספית למכרז, טופס ההצעלניתן הסבר  .2.15
  .שירותהתעריף המוצע לכל את בטופס ההצעה הכספית והשורות שהוקצו לשם כך 

לטופס  23.3, המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה, הנקוב בסעיף מהמשתתפיםלבקשת מי  .2.16
 .16:00שעה  ,19.03.2017 ,ההזמנה, ידחה ליום ראשון

  

גיש לה המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך
 .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-פרוטוקול זה כשהוא חתום על

  
  

        
  המציעה + חותמת חתימ

  
  ,בכבוד רב    

  
  פלג מצויינים                

  עורך התקשרויות בכיר
  אגף לוגיסטיקה

  
  

  העתקים:
 מנח"ט תפעול ומבצעי קרקע -      דני עומרמר 

  רא"ג לוגיסטיקה -      מר אלדד סומר
  סגן ליועץ המשפטי -       קרן כהןעו"ד 

  רפרנט רכש בכיר -      מר בני צלח
 מזכירת ועדת המכרזים -    גב' אריאלה קעטבי
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