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  2017 ראוקטוב 16 
  מכרזה משתתפי: לכבוד

  מייל באמצעות      

מדבקות ברקוד ומדבקות  מסגרת לאספקתבחוזה להתקשרות  0707201//008200/מס'  מכרז פומבי: הנדון
  רשות שדות התעופה עבור נוספות

  3הבהרה מספר 

שינוים במועדים על ") הרשות(להלן: "לנוכח שאלות הבהרה של מציעים מודיעה רשות שדות התעופה 
  תיקון המפרט הטכני כדלקמן :והמכרז הנקובים במסמכי 

 
המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, כפי שהוא רשות מבקשת לעדכן את המשתתפים במכרז, כי ה .1

את  .10:00 לא יאוחר מהשעה, 30.10.2017 יידחה ליוםלטופס הזמנת ההצעות,  5.10.2נקוב בסעיף 
, במדור רשומות הראשי המשרד בבניין"ג, בנתב הנמצאת המכרזים תיבת באמצעותההצעות יש להגיש 

(או בסמוך למדור רשומות ותיעוד, בהתאם לשילוט מנחה  140חדר מס'  1ותיעוד (הארכיב) שבקומה 
 ולא יתקבלו לא, זה בסעיף הנקובים והשעה המועד לאחר המכרזים לתיבת שיגיעו הצעות. שיוצב במקום)

  .יידונו
  

לטופס הזמנת  4.2.1.1במשרדי הרשות, כפי שהוא נקוב בסעיף  לרישוםבהתאם, המועד האחרון  .2
 באמצעות אתר האינטרנט לרישום. המועד האחרון 12:00עד השעה  29.10.2017ליום  , יידחהההצעות

עד השעה  29.10.2017ליום  דחהיילטופס הזמנת ההצעות,  4.2.1.2, כפי שהוא נקוב בסעיף של הרשות
12:00.  

  לא יחול כל שינוי באיזה מהמועדים האחרים של הליך המכרז.

המכיל את כל א'") -"נספח טכני  המצורף כנספח א' (להלן:מסמך טכני זה מצורף  3הבהרה למסמך  .3
. ) 2-ו 1הרשות (מסמכי הבהרה שפירסמה בהרות ההמסמכי סגרת ים שבוצעו במפרט הטכני במיהשינו

נספח הטכני שפורסם חתום על ידי המציע למסמכי ה פיס ולצרפו א' המצורף יש להד-את נספח טכני
ומהצעת המציע  מפרט הטכני שפורסמו במסגרת המכרזממסמכי הבלתי נפרד כחלק  במסגרת המכרז

למכרז. יובהר ויודגש כי הצעת המציע במכרז תיבחן בהתאם להוראות והדרישות במפרט הטכני וככל 
במסמך נספח טכני שינוים שפירסמה הרשות והמפורטים כולם שהוראות ודרישות אלה שונו בהתאם ל

 .עותבטופס הזמנת ההצ 11בהתאם למפורט בסעיף וזה  3במסגרת מסמך הבהרה המפורסם א' 
 

  להלן מענה הרשות לשאלות ההבהרה שנתקבלו: .4

  תשובה  שאלה  

1.   

סעיף א' למפרט הטכני, , בקטגוריה ב'
קוד לכבודת בטן נייח מדבקות מסוג בר

קוד לכבודת בטן ברמסוג מדבקות ו
מבוקש סעיף א' למפרט הטכני  ,נייד

  :כדלקמן להבהיר

 הוא המדבקה מספר האם  .א
 או הגליל בתוך רץ מספר

אחת  בכל זהה שהמספר
  ?מהמדבקות בגליל

יש שוני במספר בין כל  האם  .ב
     ?גליל וגליל

  :כדלקמןהרשות מבהירה 

-(לא מספר רץ) עם אותו המספרתהא גליל מדבקה בכל   .א
  חובה.

 חובה.-זההמספר  לכל גליל יהא   .ב
  

לאור האמור מודיעה הרשות על שינוי בסעיף א' למפרט הטכני 
מדבקת בר קוד לכבודת בטן נייח ובמדבקת בר קוד לכבודת בטן נייד 

  כדלקמן:
במקום :"כיוון הגלילה של החבקים יהיה כך שהחבק בעל מספר הבר 
קוד הנמוך יהיה ראשון לתלישה (חיצוני) והבר קוד בעל המספר 

  בטל.סעיף זה  - בוה יהיה האחרון לתלישה (פנימי)"הג
"המספר על  כל גליל : כדרישת חובה במפרט הטכני  ובמקומו יבוא

  יהא  זהה".

  ,למפרט הטכני 'דסעיף  ,בקטגוריה א'   .2
מבוקש  .ן"בש -בדיקה יומי מדבקת

  :כדלקמןהרשות מבהירה 

ומבלי שיהיה באמור על מנת להוות הצהרה לצורכי מידע כללי בלבד 
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לכל דבר ועניין והמציע יגיש הבהרה  ההליךמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
 הליךידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו ל -זו כשהיא חתומה על 

  

  תשובה  שאלה  

  :כדלקמןלהבהיר 

בסוג זה של צבעים מה מספר הא. 
  מדבקה?

סוג על גבי  מספרים מופיעות כמהב. 
  זה של מדבקה?

  ?הזמנה בכלג. מה הכמות הנדרשת 

, הרי  שנכון לפרסום או התחייבות מכל מין וסוג שהם מטעם הרשות
  :קימים מסוג זה המדבקלמסמך הבהרה זה 

 צבעים שונים. 6  .א
 ם.ידו ספרתימספרים   6  .ב
היקף  .הרשות מבקשת להדגיש כי המכרז הינו מכרז מסגרת  .ג

(אם בכלל), ותמהיל ההזמנות ההזמנות, מועדם ומאפייניהם 
ייקבעו מעת לעת על פי צורכי הרשות, ועל פי שיקול דעתה 
 הבלעדי כאמור מפורשות בטופס הזמנת ההצעות ובחוזה.

אין באפשרות הרשות לצפות את כמות המדבקות בכל 
 הזמנה מראש.

כי  הרשות שבה ומדגישהובהקשר האמור לעיל, בנוסף 
במהלך ההתקשרות תהא הרשות לדרוש שינוי של צבע 
המדבקה ו/או שינוי של הספרות שיופיעו על גבי המדבקה 
ובמקרה כזה, ולרבות ביצוע שינוי בסוג הגופן ו/או שינוי של 
צבע המדבקה (למעט במקרים של הוספה של צבע) ו/או שינוי 

), "םהשינויישם אתר הרשות  ו/או שינוי אותיות  (להלן: "
יהיו מחירי  המדבקות לאחר ביצוע השינויים כאמור, 
בהתאם למחירים בהם נקב הספק בהצעתו למכרז 
והמדבקות ששונו, לא יחשבו לצורך החוזה כ"טובין נוספים" 

  לחוזה. 9.1.2כהגדרת מונח זה  בחוזה והכל כמפורט בסעיף 

  

  

3.   

על המציע לשאת האם להבהיר מבוקש 
 גרפיקהבהוצאות הנובעות מעבודות 

בשלב הטובין דוגמאות  המצאתו
לטופס  11.4המפורט בסעיף  הבדיקות

   ?הזמנת ההצעות

באספקה  שא בכל העלויות הכרוכותיהמציע ייודגש ויובהר כי  חיובי.
 11.4(סעיף הטובין המוצעים בשלב הבדיקות במכרז דוגמאות  של

טכנולוגיה ו/או ומודגש כי הכוונה לכל  – בטופס הזמנת ההצעות)
כוח אדם נדרשים לרבות החלפתם ו/או עבודות ו/או ו/או מתקן  ציוד

ולרבות כל הוצאה ו/או דוגמאות הטובין המוצעים  של  ו/או תיקונם
זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או ים בכך, והוא לא יהיה עלות הכרוכ

תשלום מכל מין וסוג שהם, והמציע מוותר בזאת וכן יהיה מנוע 
 .טענה ו/או תביעה בשל כךומושתק מלהעלות כל 

  

4.   
מבוקש לשנות את מספר ימי האספקה 

 75 -ל 45 - ממקבלת אישור הרשות 
  יום.

  .הבקשה נדחית

  

לטופס הזמנת ההצעות, הרשות מבהירה ומדגישה כי הגעה למשרדי  4.3.2כמו כן, בהתאם להוראות סעיף 
  כך לא יוכל להגיש את הצעתו במכרז.הרשות כדי לקחת את המפרט הטכני היא בגדר חובה ומציע שלא יעשה 

  
את הצעת המציע יש להגיש על גבי טופס  :עדכניה הכספית ההצעה לטופס בקשר ומדגישה חוזרת הרשות

 .2אשר צורף למסמך הבהרה מספר   1.10.2017מיום   העדכניההצעה הכספית 
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  הברכב

  
  
  
  

  המציע חתימת
  

___________________________  

  :העתקים
  רא"ג לוגיסטיקה -    אלדד סומר
  רפרנטית רכש בכירה -    לייני שפיגל

  מנהלת מפעילי התקשרויות -  רבקה בוטרשוילי
  עורכת דין התקשרויות -    לימור טנצר

  אחראי טכנולוגיות בטחון מסופי גבול ושתפ"א -      עידו גל
  רמ"ח מחלקת בידוק/טיפול בטחוני טכנולוגי -      אייל לוי

  עדותמזכירת ו -    אריאלה קעטבי
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  נספח א'

  מסמכי המפרט הטכני א': 

  

  כדלקמן: ויות המדבקות בכל קטגוריה הינושממנו עהרשות מבהירה כי חומר הגלם 

  :כל הדרישות וההוראות להלן הינן בגדר חובה קטגוריה א' 

  בש"ן", נייר מט רגיל.- "מדבקת בדיקה יומית -למפרט הטכני ד'סעיף 
  מדבקת נושא נשק", נייר ע"ג נייר שעווה. -למפרט הטכני ה'סעיף" 
  דים", נייר טרמי."מדבקה תרמית למדפסת ברקו -למפרט הטכני ו'סעיף 
  מדבקות למערכת קישור כבודה", נייר טרמי מחוזק דו שכבתי, שכבה  -למפרט הטכני ט'סעיף"

 עליונה נייר טרמי ושכבה שנייה פוליפרופילן שקוף.
  מדבקות מבקר חד פעמי",  נייר.   -למפרט הטכני יג'סעיף" 
  מדבקה קישור כבודה חליפי", נייר. -למפרט הטכני יד'סעיף" 
  פנקס", נייר ע"ג נייר שעווה. -"מדבקת אפיון יומי -למפרט הטכני טו'סעיף 
  כרומו מבריק  -"סטיקר הוצאת פריט מכבודה", חומר נייר המדבקה  -למפרט הטכני יט'סעיף

 ע"ג נייר שעווה.
  נייר כרומו מבריק. - סטיקר סימון מת"ל -למפרט הטכני כא'סעיף  

  נייר כרומו. -סטיקר בדיקת מטען -למפרט הטכני כב'סעיף 
  5"מדבקת עוקף טב"ן  -למפרט הטכני כה'סעיףX8.נייר זוהר אדום/צהוב/כתום ," 
  20"מדבקת עוקף טב"ן  -למפרט הטכני כו'סעיףX15.נייר זוהר אדום/צהוב/כתום ," 
 למפרט הטכני הינם בהתאם  ג', ז', ח', י', יא', יב', טז', יז', יח', כ', כג', כד', כז'- א' סעיפים

 לחומר הגלם הרשום במפרט הטכני. 
  

  :כל הדרישות וההוראות להלן הינן בגדר חובה קטגוריה ב'

  נייר. -מדבקות ברקוד פנקס משולב -למפרט הטכני ו'סעיף 
  נייר. -מדבקות ברקוד פנקס משולב -למפרט הטכני ז'סעיף 
  חבק כללי  -למפרט הטכני ח'סעיףMES- לבן מט. פוליפרופילן 
  מדבקת תעדוף כבודה  -למפרט הטכני ט'סעיףLEVEL 4 -  נייר. שיאפשר כתיבה בעט פיילוט

 ללא מחיקה או מריחה של הדיו.
  נייר שיאפשר כתיבה בעט  - מדבקת ברקוד נומרטור "חפץ להעברה" -למפרט הטכני י'סעיף

  פיילוט ללא מחיקה או מריחה של הדיו.
 ט הטכני הינם בהתאם לחומר הגלם הרשום במפרט הטכני.למפרה' - א' סעיפים  

בקטגוריה ב', סעיף א' למפרט הטכני, מדבקות מסוג "ברקוד לכבודת בטן נייח" ומדבקות מסוג "ברקוד 
  :כל הדרישות וההוראות להלן הינן בגדר חובה, לכבודת בטן נייד"

  כל מדבקה בגליל תהא עם אותו המספר (לא מספר רץ).  .א
 מספר זהה.עם  בהזמנה יהאכל גליל   .ב

  
לאור האמור מודיעה הרשות על שינוי בסעיף א' למפרט הטכני מדבקת בר קוד לכבודת בטן נייח 

  ובמדבקת בר קוד לכבודת בטן נייד כדלקמן:
במקום :"כיוון הגלילה של החבקים יהיה כך שהחבק בעל מספר הבר קוד הנמוך יהיה ראשון 

  סעיף זה בטל. - המספר הגבוה יהיה האחרון לתלישה (פנימי)"לתלישה (חיצוני) והבר קוד בעל 
  ובמקומו יבוא כדרישת חובה במפרט הטכני : "המספר על  כל גליל יהא  זהה".
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