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 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 
 הליךידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו ל -זו כשהיא חתומה על 

  

  2017 יולי 09 
  מכרזה משתתפי: לכבוד

  דוא"ל באמצעות      

בחוזה למתן שירותי ביטוח באמצעות פוליסת ביטוח להתקשרות  0707201//000093/מס'  מכרז פומבי: הנדון
  רשות שדות התעופה סייבר עבור

  5הבהרה מספר 

המועד האחרון להגשת ההצעות "), מבקשת להודיע את המשתתפים במכרז, כי הרשותרשות שדות התעופה ("
 לא יאוחר מהשעה, 20.07.2017יידחה ליום לטופס הזמנת ההצעות,  7.12.2במכרז, כפי שהוא נקוב בסעיף 

10:00.  

 , יידחהלטופס הזמנת ההצעות 4.2.1.1במשרדי הרשות, כפי שהוא נקוב בסעיף  לרישוםבהתאם, המועד האחרון 
 4.2.1.2, כפי שהוא נקוב בסעיף של הרשות באמצעות אתר האינטרנט לרישום. המועד האחרון 18.07.2017ליום 

  .18.07.2017ליום  דחהיילטופס הזמנת ההצעות, 

  מכרז.לא יחול כל שינוי באיזה מהמועדים האחרים של הליך ה

 על שנשאלו לשאלות הרשות תשובות להלן ,שבנדון במכרז ההצעות הזמנת לטופס 22.4 סעיף להוראות בהתאם
  :הליךב םמשתתפיהידי מי מ

  תשובה  שאלה  

1.   
מהו מספר הנוסעים מבוקש לדעת 

  .הממוצע שטסים ביום מנתב"ג
  כל המידע רשום בפירוט באתר רשות שדות התעופה בקישור הבא:

us/rashot/pages/aeronauticalinformation.aspx-http://www.iaa.gov.il/en   

2.   
מהו מספר הנוסעים מבוקש לדעת 

הממוצע שטסים ביום מכל מתקני 
  .רשות שדות התעופה

  בכל מתקני הרשות. טסים בממוצע ליום 55,406

3.   
מבוקש לדעת מהי העלות הממוצעת 

  לטיסה לכל נוסע.

המידע עבור עלות האגרה לכל נוסע נתונה באתר רשות שדות התעופה 
  בקישור הבא:

us/rashot/pages/fees.aspx-http://www.iaa.gov.il/en  

4.   

מבוקש לדעת איזה מידע לזיהוי 
 PII- Personally Identifiableאישי/פרטי (

Information נשמר ע"י הרשות, לאיזה (
  צורך ולכמה זמן הוא נשמר.

  הרשות אינה שומרת/אוגרת מידע לזיהוי אישי/פרטי

  
  

  

  הברכב

  
  
  

  המציע חתימת
  

___________________________  

  :העתקים
  אחראית ביטוחים -    איה אבן טוב

  סגן בכיר ליועמ"ש -      קרן כהן
  רא"ג סייבר ואבטחת מידע -    רועי לאופר
  רפרנטית רכש בכירה -    לייני שפיגל

  עדותמזכירת ו -    אריאלה קעטבי
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