
  

  

           

  

  2017מאי  25 

  המשתתפים במכרזאל : 

להתקשרות בחוזה למתן שירותי מתכנן סביבתי ביחידה  2017/070/0073/00מכרז פומבי מס'  הנדון:

  לאיכות הסביבה של רשות שדות התעופה 

  1הבהרה מספר 

"), מבקשת ליתן מענה לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי הרשותהתעופה (להלן: "רשות שדות 

  ל כמפורט בהבהרה זו כדלקמן:ומהמשתתפים במכרז, הכ

נבקש הבהרה לעניין תכולת המשרד המוקצה לטובת המתכנן המיועד  -לחוזה 7.3סעיף שאלה:  .1

   להשתמש בו.

לחן וש :כוללתהעמדת העבודה ה יקבל זוכמציע המטעם ה נותן השירותים המיועדתשובה: 

   .וטלפון קווי  , מדפסתמחשבסא, יכתיבה, כ

במסמכי מדוע קיים אם רשום  - (נספח יא') נבקש הבהרה לעניין נספח החוזה שימוש בנכסשאלה:  .2

  שירותי המשרד הינם ללא תשלום?המכרז כי 

נספח זה כולל הוראות שימוש בנכס מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה.  - נספח יא' לחוזהתשובה: 

בדבר אופן השימוש בנכס, פינויו ותנאים נוספים. כך, שמלבד נושא התמורה אשר איננו רלוונטי 

(מאחר ונותן השירותים מטעם המציע הזוכה יקבל שירותי משרד בחינם וללא עלות) כל יתר 

  מפורטים בנספח רלוונטיים לחוזה נשוא מכרז זה ועל כן צורף הנספח כאמור. הסעיפים והתנאים ה

נבקש הבהרה לעניין צפי סגירת ופתיחת נמלים ו/או  טופס הזמנת ההצעות: ל 2.1.4סעיף שאלה:  .3

  מסופים. 

להתחייב ומבלי שהדבר יגרע מזכויות הרשות מכוח מסמכי המכרז, תבהיר הרשות  מבליתשובה: 

פיתוח ותפעול  והליכי סטאטורייםפרסום זה ולמיטב ידיעתה, מתקיימים הליכים  כי נכון למועד

עשוי להתקיים  ואשר הרשות באחריות אשר שונים מתקנים של סגירה/או ו פתיחה לעניין שונים

 דב התעופה שדה, הרצליה"ת ש, בתמנע: ש"ת רמון לרבות, הקרובות השנים במהלךשינוי במצבם 

   .אביב בתל

שעות עבודה בחודש..."  180לעניין היקף ההתקשרות"... בהיקף של עד לחוזה  7.2סעיף שאלה:  .4

   באם יש מינימום שעות עבודה?

מבלי להתחייב ומבלי שהדבר יגרע מזכויות הרשות לא. אין מינימום לשעות עבודה, אך תשובה: 

שנותן השירותים שעות עבודה חודשיות  180-הצפי הינו למכוח מסמכי המכרז, תבהיר הרשות כי 

  . הרשות במשרדימטעם המציע הזוכה יידרש לתת 



  

  

  שעות חודשיות.  180 -נבקש הבהרה לעניין התשלום עבור שעות עבודה מעבר ל 7.2סעיף  שאלה: .5

יידרש נותן השירותים לבצע שעות נוספות מעבר לסך השעות של בחוזה זה לא יובהר כי  תשובה:  

לפיכך, לא ישולמו שעות נוספות מעבר  שעות עבודה חודשיות והכול בפיקוח מנהל החוזה. 180עד 

  השעות החודשיות שיבוצעו בפועל.  180-ל

ן נותנבקש הבהרה לעניין החלוקה הפיזית לשהייה של  - לטופס הזמנת ההצעות 2.1סעיף : שאלה .6

  .  אשר לגביהם ניתנה התייחסות בסעיף  לפי המתקניםהשירותים 

ובהתאם להנחיית במידת הצורך  ,יידרש יםמיקום המשרד הינו בנתב"ג. נותן השירות: תשובה  

של נותן השירותים אין שהייה קבועה יובהר כי בארץ.  הרשותלהגיע לכל אחד מאתרי הרשות, 

   פרט לנתב"ג.של הרשות, במתקנים אחרים 

  

 

להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז  המציעמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל 

 בעת הגשת ההצעה.

  

  בברכה,

  

  רפרנטית רכש בכירה   -לייני שפיגל 

  רשות שדות התעופה

  המציע חתימת

  

___________________________  

  

  :העתקים

  אחראית תחום הגנת הסביבה -    איריס רז 

  עורך דין התקשרויות -    טל לביאעו"ד 

  הועדות מזכירת -    קעטבי אריאלה
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