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

   2הבהרה מס' 
  
  
  

  טפסיםה  עם  בקשר"), הרשות: "להלן( התעופה שדות רשות של חוזרת בדיקה ולאחר מציעים של הבהרה שאלות לנוכח
 :כדלקמן, המכרז במסמכי ועדכונים שינוים על התעופה שדות רשות מודיעה במכרזוכתב הכמויות 

  
כנספח א' לטופס ההצעה   EXCELבקובץשצורף במקור למסמכי המכרז וזאת הממוחשב במקום כתב הכמויות  .1

  ").המעודכן הכמויות כתב" (להלן:   EXCELבקובץ   מעודכן ממוחשב כמויות כתבהכספית, הרשות מפרסמת בזאת  

כתב יהיה ניתן לעיון ולהדפסה באתר האינטרנט של הרשות והקובץ להדפסה קרוי בשם " ,כתב הכמויות המעודכן .2
 ".כמויות מעודכן

            בקובץ  AC הייעודית לכך, בעמודה המחירים את מלאצרף להצעתו את כתב הכמויות המעודכן ולל על המציע .3
 אחר מילוי כתב הכמויות המעודכן יהיה על המציע: ל .EXCEL -ה

 כחלק מהצעתו החתוםהמעודכן   הכמויות כתב את ולהגיש התדפיס על לחתום, את העותק הממוחשב הדפיסל  )א(
  .יחד עם יתר מסמכי המכרז החתומים כנדרש

 , הכוללEXCELבנוסף, יגיש המציע כחלק מהצעתו גם את העותק הממוחשב של כתב הכמויות המעודכן כקובץ   )ב(
את כל מחירי הטפסים/פריטי טובין המוצעים על ידי המציע, וזאת באמצעות תקליטור או כונן קשיח (דיסק און 

  .קיי)

המודפס החתום לבין כתב הכמויות המעודכן  מודגש בזאת, כי בכל מקרה של סתירה בין כתב הכמויות המעודכן  .4
ח (דיסק און קיי), יגבר האמור בכתב הכמויות המעודכן המודפס שיהממוחשב שהוגש באמצעות תקליטור או כונן ק

 והחתום.

, תהיה הכוונה ו/או "כתב הכמויות" "הממוחשב למען הסר ספק, בכל מקום במסמכי המכרז בו נזכר "כתב הכמויות .5
 .המעודכןלכתב הכמויות 

לצורך חישוב יחידת מידה". לפיכך " -  ABהרשות מבהירה כי בכתב הכמויות המעודכן התווספה בטבלה עמודה: .6
 מידה בש"ח ללא מע"מ.  במחיר המוצע על ידו ליחידת  1-67 מספר שורות  AC בעמודהעל המציע לנקוב קלול ההצעה ש

קלול שנתי) בעמודה (כמות יחידות מידה לש  ADסה"כ מחיר הינה תוצאת חישוב של : מכפלת עמודה     AEעמודה 
AC .(מחיר ליחידת מידה)  

אשר צורף במקור למכרז. מציע שיגיש הצעתו הממוחשב יובהר כי לא ניתן להגיש הצעה על גבי כתב הכמויות  .7
 !הצעתו כולה תיפסל- אשר צורף במקור הממוחשב למכרז על גבי כתב הכמויות 

הכל כמפורט ם ילהלן מענה הרשות לשאלות הבהרה. מבוקש להבהיר כי מלבד האמור בטבלה ביצעה הרשות שינוי .8
 בכתב הכמויות המעודכן .

 

  

  תשובה  שאלה  

1.
 – " נייר מכתבים"לכתב הכמויות  3שורה 

  קלול.יחידת המידה לשמהי מבוקש להבהיר 
ראה דף בודד הרשות מבהירה כי יחידת המידה הינה 

  .המעודכן כתב הכמויות

2.
להבהיר מבוקש  – " טופס קליטת עובד" 4שורה 

  קלול.מהי יחידת המידה לש

בלוק. לתשומת הרשות מבהירה כי יחידת המידה הינה 
עמודים חד  5לב המשתתפים כל טופס מורכב מ 

  ראה כתב הכמויות המעודכן. X20צדדים



  

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 

  

  תשובה  שאלה  

3.
מבוקש  – "הודעה על בדיקת כבודה" 8שורה 

מהו מספר הנייר?,  משקל ומהלהבהיר 
  גודל הנייר כאשר הוא פתוח ? ומה קיפולים ?ה

  כדלהלן:הרשות מבהירה 

   .'רג 170 - משקל הנייר

  )1קיפול ( A5קופל ל מ A4גודל 

  ן.המעודכ תראה  בכתב הכמויו

4.
האם יש מבוקש להבהיר  9+10 ותשור

  לתלישה באמצע הדף ?פרופורציה 
  .המעודכן תבכתב הכמויו חיובי ראה  

5.
מבוקש  - "נייר מכתבים רקע צבעוני " 15שורה 
  ?קלולמהי יחידת המידה לצורך ש להבהיר

הרשות מבהירה כי יחידת המידה הינה דף בודד ראה 
  בכתב הכמויות המעודכן.

6.
 מבוקש -"טופס פניות הציבור אילת" 20שורה 

  ?קלוללהבהיר מהי יחידת המידה לצורך ש
דף בודד ראה  רשות מבהירה כי יחידת המידה הינהה

  בכתב הכמויות המעודכן.

7.
דפים  100, מופיע בשורה "דוח תלונה" 29שורה 
  נא הבהרתכם. ,50X3וגם  בבלוק

יחידת המידה הינה בלוק. בכל בלוק יש  הרשות מבהירה כי
  .המעודכןראה בכתב הכמויות דפים  150

8.
 האםמבוקש להבהיר – "טופס בטחון" 35שורה 

  בלוקים בשנה ? 5000 קלול הינההכמות לש
  .חיובי

9.
 יעובמהו מבוקש להבהיר  –38,39,40,41 ותשור
  .הנייר

  .ראה בכתב הכמויות המעודכן

10.
מבוקש  – "בדיקת כבודה אילת" 45שורה 

  ?קלוללהבהיר מהי יחידת המידה לש
דף בודד ראה  יחידת המידה הינהרשות מבהירה כי ה

  בכתב הכמויות המעודכן.

11.
מבוקש להבהיר מהי יחידת  - "שמיש," 55שורה 

  ?קלולהמידה לש
דף בודד ראה  רשות מבהירה כי יחידת המידה הינהה

  בכתב הכמויות המעודכן.

12.
נא  במפרט של חלק מהמוצרים אין משקל נייר

  הבהרתכם.
  בכתב הכמויות המעודכן.עדכון  ראה 

  ?מבוקש להבהיר מהן המידות הנדרשות 54סעיף .13
ראה בכתב המידות הינם מ"מ הרשות מבהירה כי 

  הכמויות המעודכן.

  .בכתב הכמויות המעודכן עדכון  ראה  .מבוקש להבהיר את הכמויות 45,53,55בסעיפים .14

  .בכתב הכמויות המעודכןעדכון ראה   כמות כרטיסי הביקור. מבוקש להבהיר מהי.15

16.
את עמודת "כמות יחידות מידה  מבוקש לבטל

  לשקלול שנתי"
  הבקשה נדחית.
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  המציע חתימת

___________________________  

  

  :העתקים

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

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

  עדותמזכירת ו -    אריאלה קעטבי
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