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  2017 יליו 04 

  
  

  עבור רשות שדות התעופה.ועיצוב גרפי  למתן שירותי עבודות דפוס 2017/070/0092/00מכרז מסגרת פומבי  הנדון:
   1הבהרה מס' 

  
  

") על שינוי בנוסח הרשות, מודיעה רשות שדות התעופה ("22.06.2017ביום בהמשך למודעת המכרז שבנדון שפורסמה 
  :במכרז, ועל שינויים נוספים במסמכי המכרז כדלקמן תנאי מקדמי 

  
לטופס הזמנת ההצעות במכרז שפורסם, יימחק ובמקומו יבוא התנאי המקדמי  6.1.4התנאי המקדמי הנקוב בסעיף . 1

  :להלן

תקופה רצופה של שנתיים, לכל הפחות, המסתיימת במועד האחרון להגשת מציע כנ"ל אשר במהלך   6.1.4
  :הצעות למכרז, מעסיק מעצב גרפי אשר עומד בתנאים הבאים במצטבר

 
   .שעות בתחום העיצוב הגרפי 100של לפחות מצטבר בעל הכשרה של קורסים בהיקף   6.1.4.1

  
  אשר מסתיימות  PHOTOSHOPשנים בעיצוב טפסים ועבודה עם  3בעל ניסיון של לפחות   6.1.4.2                          

   .במועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה
  

 רבתי המעצב הגרפי המוצע יכול שיהיה עובד המציע ויכול שיהיה קבלן עצמאי 6.1.4לצורך סעיף     
ציע או עובד חברה אחרת שעמה תהא (פרילנסר), או מועסק על ידי חברה שהינה קבלן עצמאי שאינה המ

  .למציע התקשרות לעניין זה
  
  
  
זו,  1להבהרה מספר  כנספח א'לעיל, שונה נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות. מצ"ב  1 .  בהתאם לשינוי המפורט בסעיף 2

לטופס הזמנת ההצעות, אשר מחליף את נספח ב' לטופס הזמנת הצעות אשר פורסם במסגרת מסמכי  מעודכןנספח ב' 
  .המכרז

  
ידי  על ושנשאלשאלות הבהרה חלק מ, מבקשת הרשות להשיב על ההצעות הזמנת לטופס 23.4 סעיף תלהוראו בהתאם. 3

   :המכרזמי ממשתתפי 
  
  
 

וזאת  )הכמויות בכתב 58-67(למעט האמור בסעיפים  הטפסים אשר בכתב הכמויותאת האם ניתן לראות  שאלה:
  כמקור?

כשהן ניתנות לעיון הזמנת ההצעות לטופס  4.1.3כאמור בסעיף הטפסים  כי דוגמאות מבהירההרשות שלילי.  :תשובה

  .בלבד A4מודפסות על נייר 
את כל המפרט יות המצורף כנספח א' לטופס ההצעה הכספית והרשות מפנה את המשתתפים לכתב הכמ

  ועיצוב הטפסים. בהצעה לאספקההדרישות הנדרשות 
  
  

  הזמנת השירותים בשנה. תדירותמהי מבוקש לדעת שאלה: 
שירותים ולאור היותו של המכרז מכרז המיועד לאור טבעם המזדמן של ההרשות מבקשת להבהיר, כי  תשובה:

ות היקף הזמנתדירות ו/או סוג ו/או את  מראש רשות, אין באפשרות הרשות לצפותלמשתמשים שונים ב
  . ודרשיהשירותים (אם בכלל) שי

המכרז הינו מכרז מסגרת היקף ההזמנות, מועדם ומאפייניהם (אם בכלל), ייקבעו מעת לעת על פי יודגש כי 
  לחוזה. 3.2סעיף בלטופס הזמנת ההצעות ו 21צורכי הרשות, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי כאמור בסעיף 



  

2 
 9711296-03פקס :   9750581-03, 0203597-03טלפון :  7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7כתובת : ת"ד 

Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750203, Fax:972 3 9711296 

לכל דבר ועניין והמציע יגיש הבהרה  ההליךמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
 הליךו כחלק בלתי נפרד מהצעתו לייד -זו כשהיא חתומה על 

  

  
קשיחים לרבות שמשוניות, קאפות לטפסים  ,חוברות ,פולדרים האם במכרז זה נדרש לספק מבוקש לדעתשאלה: 

  מיתוג חוץ ופנים?
המצורף כנספח א' לטופס ההצעה הכספית   אינם מופיעים בכתב הכמויותהנ"ל פריטים ההרשות מבהירה כי  : תשובה

  הרשות תהא רשאית, מעת לעת, במהלך תקופת  לחוזה, 3.1-3.7ראת סעיפים מהומבלי לגרוע ו מכרז. יחד עם זאתב
שירותים נוספים ההתקשרות או תקופת הארכה (ככל שתחולנה), ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש את אספקתם של 
והכל כמפורט   תהשייכים לאותו עולם התוכן נשוא חוזה זה ושאינם מהווים טפסים חדשים ו/או הטפסים אשר בכתב הכמויו

  לחוזה. 3.8בסעיף 
  

  חלקית במכרז? להגיש הצעההאם ניתן שאלה: 
   :לטופס הזמנת ההצעות יבוטל ובמקומו יבוא הנוסח האמור להלן 5.3הרשות מודיעה כי סעיף  תשובה:

תוכל מציע אשר יגיש הצעה חלקית למכרז  .לכל סוגי הטפסים אשר בכתב הכמויותמלאה להגיש הצעה על המציע "
מוחלט, להחיל לגביו את ההוראות המפורטות הרשות להחשיב את הצעתו כפסולה, ולחלופין, לפי שיקול דעתה ה

  .  "לטופס הזמנת הצעות 16 בסעיף
 2וסעיף  מהוראות טופס ההצעה הכספיתמזכיותיה של הרשות על פי דין ואין באמור על מנת לגרוע יובהר ויודגש כי 

 בפרט.
  

  
  
  
  
  
  

  המציע חתימת

___________________________  

  :העתקים

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

  רמ"ד מפעילי התקשרויות -  רבקה בוטרשוילי
  עו"ד התקשרויות -    לימור טנצר
  אחראית איכות -    ענת לבינסקי

  עדותמזכירת ו -    אריאלה קעטבי
  
  

  בכבוד רב,    
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  נספח א'

  

  מעודכן -נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות

 לטופס הזמנת ההצעות 7.2תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 

  

האמת וכי אם , לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
  לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

[*יש לנקוב בשמו המלא  ")אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ___________________________ (להלן: "המציע .1

סגרת , למכרז מ.]ע בתעודת ע.משל התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות או בשמו המלא של העוסק מורשה כפי שהוא מופי

להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שרותי עבודות דפוס ועיצוב גרפי עבור רשות שדות  2017/070/0092/00פומבי מס' 

  ").המכרז(להלן: " התעופה

הנני משמש כמנהל כללי במציע, ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו מכוח תפקידי ומכוח הכרתי את העובדות נשוא  .2

  תצהירי.

 500,000מצהיר בזאת כי המחזור הכספי של עסקי המציע  בתחום אספקת עבודות דפוס הינו בהיקף של לפחות אני  .3

  בנפרד. 2016, 2015, 2014במחירים שוטפים, בכל אחת מהשנים ₪) (חמש מאות אלף ₪ 

תשלומי מע"מ למעט  למציע, בפועל ם אשר שולמו יסך התשלומים הכספי -"מחירים שוטפיםלעיל " 3לצורך סעיף 
 וריבית.

פרטי התקשרות עם נציג  שם לקוח 
  הלקוח 

 [תפקיד, טלפון]

 היקף כספי  תקופת ביצוע עבודות דפוס

    

    

    

 מספר השורות הנו להמחשה בלבד  

₪) (מאתיים אלף ₪  200,000אני מצהיר בזאת כי המציע הינו בעל ניסיון באספקת עבודות דפוס, בהיקף של  לפחות  .4

  עובדים ומעלה. 100, וזאת לשני לקוחות לפחות המונים 2016, 2015, 2014במחירים שוטפים במצטבר בשנים 

למעט תשלומי מע"מ  למציע,בפועל ם אשר שולמו יסך התשלומים הכספי -"מחירים שוטפיםלעיל " 4לצורך סעיף 
  וריבית.

 : 4נתונים להוכחת ההצהרה בסעיף 

 100שם לקוח המונה לפחות 
 דים ומעלהעוב

פרטי התקשרות עם נציג 
  הלקוח 

 טלפון] ,תפקיד[

היקף כספי מצטבר לפחות  תקופת ביצוע עבודות דפוס
 ש"ח 200,000
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  שם ושם משפחה : ______________________ ; על ידי המציע הנו  המעצב הגרפי המוצעפרטי      .5

  
 ת.ז.________________ ;    כתובת ________________.    

  

אני מצהיר בזאת כי במהלך תקופה רצופה של שנתיים, לכל הפחות, המסתיימת במועד האחרון להגשת הצעות  5.1

  למכרז, המציע  מעסיק מעצב גרפי אשר עומד בתנאים הבאים במצטבר:

 .שעות בתחום העיצוב הגרפי 100של לפחות מצטבר המעצב הגרפי הנו בעל הכשרה של קורסים בהיקף  5.1.1

כשהם  יםציון שעות הקורסכולל תקפות על שם המעצב הגרפי *מצ"ב לתצהירי העתקי תעודות   
  חתומים בידי עו"ד כהעתק נאמן למקור.

שנים בעיצוב טפסים ועבודה עם  3הנני מצהיר בזאת כי המעצב הגרפי הנו בעל ניסיון של לפחות   5.1.2

PHOTOSHOP סתיימות במועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה.אשר מ  

המעצב הגרפי המוצע יכול שיהיה עובד המציע ויכול שיהיה קבלן עצמאי (פרילנסר), או לעיל  5לצורך סעיף 
מועסק על ידי חברה שהינה קבלן עצמאי שאינה המציע או עובד חברה אחרת שעמה תהא למציע התקשרות 

  לעניין זה

זה לעיל, יהיה זה שיתן את שרותי העיצוב מטעם המציע,   5י המעצב הגרפי האמור בסעיף המציע מתחייב בזאת כ
  היה והצעתו תזכה במכרז.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.        .6

  

___________________  
  חתימת המצהיר          

  

/___/____ הופיע בפני, במשרדי   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ והמוכר/ת לי באופן     ב_____________ מר/גב' 

אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 
  בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

                    __________________  

  חתימה וחותמת עוה"ד                

  

  למען הסר ספק העותק של נספח ב' המופקד בתיבת המכרזים הינו, באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו

מחייב של נספח ב', כפי שהופקד בתיבת יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על הנוסח ה

  המכרזים.
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