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  2017 יליו 13 

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

   3הבהרה מס' 
  

 :כדלקמן 2במסגרת מסמך הבהרה מספר  תיקון כתב הכמויות שפורסם עלמודיעה  התעופה שדות רשות
  
  

התגלתה בעיה טכנית בעטיה לא היה ניתן לבצע חישוב  2בכתב הכמויות שפורסם במסגרת מסמך הבהרה מספר 

(מחיר  AC(כמות יחידות מידה לשקלול שנתי) לבין בעמודה  ADמכפלות לחישוב המחיר בין עמודה של אוטומטי 
 לטבלה. 17,45,55ליחידת מידה), שורות 

במקום כתב הכמויות וזאת  13.7.2017תקין ומעודכן מיום   EXCELמפרסמת הרשות קובץלאור האמור לעיל  .1
  ").13.07.2017 מיום  המעודכן הכמויות כתב" (להלן: 2להבהרה מס' שצורף הממוחשב 

יהיה ניתן לעיון ולהדפסה באתר האינטרנט של הרשות והקובץ להדפסה  ,13.07.2017מיום  כתב הכמויות המעודכן .2
 ".13.07.2017מיום  כתב כמויות מעודכןקרוי בשם "

 , בעמודה הייעודית לכךהמחירים את מלאול 13.07.2017מיום  כתב הכמויות המעודכןצרף להצעתו את ל על המציע .3

AC  בקובץ ה - EXCEL. אחר מילוי כתב הכמויות המעודכן יהיה על המציע: ל 
  

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

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

  

המודפס החתום לבין כתב  13.07.2017מיום  ןכתב הכמויות המעודכמודגש בזאת, כי בכל מקרה של סתירה בין  .4
ח (דיסק און קיי), יגבר האמור בכתב הכמויות שיהכמויות המעודכן  הממוחשב שהוגש באמצעות תקליטור או כונן ק

 .13.07.2017מיום  המעודכן המודפס והחתום
, תהיה הכוונה ו/או "כתב הכמויות" "הממוחשב למען הסר ספק, בכל מקום במסמכי המכרז בו נזכר "כתב הכמויות .5

 ."13.07.2017מיום  כתב הכמויות המעודכן"ל
ו/או כתב הכמויות שצורף  אשר צורף במקור למכרזהממוחשב יובהר כי לא ניתן להגיש הצעה על גבי כתב הכמויות  .6

 !הצעתו כולה תיפסלשיעשה כן הצעתו מציע ו בשל בעיה טכנית כאמור לעיל 11.07.2017מיום  2להבהרה מספר 
  להלן מענה הרשות לשאלת הבהרה. בנוסף  .7

  תשובה  שאלה  

1.   
כיצד מתבצעת חלוקת מבוקש להבהיר 

  .ואספקת הטפסים לרשות

הרשות מבהירה כי אספקת הטפסים תתבצע למשרדי 
הרשות שבנמל התעופה בן גוריון ו/או למשרד מפעילי 
התקשרויות שבאזור התמך המזרחי וכן לשדה התעופה 

אשר  על שם אילן ואסף רמוןשדה התעופה ל -אילת ו
. אופן ההזמנה ואספקת 2017צפוי להיפתח במהלך שנת 

 תחת בפרט 6מפורטים בחוזה ובסעיף השירותים 
  . הזמנת אספקה, וזמני תגובה הכותרת 

כמו כן שרותי העיצוב כהגדרתם בחוזה יבוצעו כמפורט 
לחוזה בהתאם לתרשימים המפורטים  3.6-3.7בסעיפים 
  לחוזה.בנספח א 
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  המציע חתימת

___________________________  

  

  :העתקים

  רא"ג לוגיסטיקה -    אלדד סומר
  רכש בכירה רפרנטית -    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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