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 ה' תמוז, תשע"ז 

  2017יוני,  29 
  לכבוד

  המשתתפות החברות
  /מיילבאמצעות הפקס                      החברה ל"מנכ:  לידי

  א.ג.נ.,
  

, 2017/070/0128/00מכרז פומבי מס'  -ומתן הבהרות  17.06.27מפגש מציעים מיום  פרוטוקול :הנדון
להתקשרות בחוזה למתן שירותי בדיקה למכונות הרמה, אביזרי הרמה וקולטי אוויר בנתב"ג, עבור רשות 

  שדות התעופה
  

  "המר מילר מהנדסים"  :נציגי החברות  :משתתפים
  "בע"מ ח.י. מאיר סחר"    
    

  :שדות התעופה נציגי רשות
  

 בטיחות וגיהותאחראי  –  צביקה לייבוביץמר 
 אגף לוגיסטיקה -קניין  –מר אילן כהן       

  
  לנרשמים למכרז הבהרותו דגשים

אשר נערך ו בנתב"ג ")המשתתפים(להלן: "נרשמים למכרז  מפגש ההתקיים  27.06.2017-תאריך הב .א
") נציגי רשות שדות טופס ההזמנהההצעות במכרז (להלן: "לטופס הזמנת  22בהתאם להוראות סעיף 

שיינתנו  יםהשירותתכולת לרבות , למשתתפים את עיקרי המכרזהציגו ") הרשותהתעופה (להלן: "
 .החוזה ומהותםבמסגרת 

 
  כדלקמן:ניתנו מספר הבהרות ודגשים נוספים למשתתפים  .ב

 מורכבותו וחשיבותו. כן ניתנו דגשיםלגבי מהות ותנאי המכרז, השירות הנדרש,  סקירהתנה ינ .1
אופן מתן השירות, הציוד הנדרש כמפורט בחוזה ובנספחיו, האישור ביטחוני נדרש לכלל עובדי ל

כל המציע הזוכה. כן הובהרו סעיפי הפיצויים והתמורה, לרבות תנאי הצמדת התמורה, וה
 .כמפורט בהרחבה בחוזה ובנספחיו

והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק  אחריות וביטוח - זה  ' לחוהניתנה סקירה מורחבת לנספח  .2
עוד  .היטב את כל מערך הביטוחים הנדרש באמצעות הגורמים המקצועיים מטעמם לנושא זה

  .המציע הזוכהעפ"י נספחי הוראות הביטוח יהיו ביטוחי יערכו אשר כי הביטוחים  ,הודגש
 הכל  ן ותדירות מתן השירותיםניתן הסבר מקיף על הפעילות במקומות מתן השירותים, אופ .3

ידי המציע הזוכה -נותני השירות אשר יועסקו עלל. ניתנו דגשים ביחס לחוזה 4בסעיף כמפורט 
והתחייבותו לתנאי העסקת נותני השירות אשר יועסקו מטעמו במתן השירותים, כמפורט בין 

 לחוזה. 6 -היתר בסעיף 
מחיר  הצעתלאופן הגשה ומילוי ההצעה, וכי המציע חייב ליתן  הופנתהלב המשתתפים  תשומת .4

, כמפורט במסמכי בטופס ההצעה הכספית עפ"י הטבלה, הנדרששירות ה למתןולא חלקית מלאה 
 . המכרז

נדרשים  ר הינם שאמסמכים להקפדה יתרה  להקפיד הודגש בפני המשתתפים כי על המציעים .5
 .מתייחס הואסעיף  בראש כל מסמך לאיזה ולכתובלצרף להצעה 

לטופס ההזמנה יש להגיש  5הובהר והודגש, כי המכרז הינו מכרז חד שלבי ועל פי הוראות סעיף  .6
את ההצעה למכרז במעטפה אחת, במסגרתה יש להגיש את מסמכי המכרז, טופס ההצעה 

 על גבלטופס ההזמנה.  5.1הכספית וכן את כל המסמכים הנדרשים האחרים, כמפורט בסעיף 
הזמנה להציע הצעות יציין המציע את מספר המכרז (ללא שם) וכן את המשפט הבא: " ההמעטפ

 לטופס ההזמנה. 5.1כמפורט בסעיף  ,"2017/070/0128/00מכרז פומבי מס'  -
המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום , למכרז 1הבהרה מס' בובהר, כי על פי הנקוב ה .7

יגיעו לתיבת המכרזים  אשרכי הצעות . הודגש בפני המשתתפים, 10:00עד השעה  201707.06.
(ב) 20לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה , לעילהנקובים  מועד והשעההלאחר 

 .1993-, תשנ"גהמכרזיםלתקנות חובת 
עוד הובהר, כי את מסמכי המכרז יחד עם ההצעה יש להגיש כשהם כרוכים וסדורים באופן עוקב  .8

 מספורם הקבוע בקובץ אשר נמסר למשתתפים. על פי
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לטופס הזמנה  7בסעיף  המפורטיםכי את התצהירים הנדרשים הודגש בפני המשתתפים,  .9
 הראיות. פקודת יפל עוחתומים ערוכים  ,ההצעות יש להגיש כשהם מקוריים

בסעיף כמפורט בהרחבה  ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, במכרזמהות התחרות  הובהרה .10
 לטופס ההזמנה. 10

  בעת הגשת הצעתו למכרז.עלויות ל הלאת ככי על המציע הזוכה לתמחר הובהר,  עוד .11
בסעיף כמפורט בהרחבה ביצוע השירותים עפ"י קריאה מיוחדת  נושא המשתתפיםבפני הודגש  .12

  .בחוזה 4.2לחוזה וזאת מעבר לשירותים שיבוצעו על פי לוח בדיקות כמפורט בסעיף  4.3
  

  
____________  

  המציע חתימת
  ,בכבוד רב    

  
  

  אילן כהן    
  אגף לוגיסטיקה-קניין    

  
  :העתקים

  רא"ג  לוגיסטיקה  -    אלדד סומרמר 
  מזכירת ועדת המכרזים -  גב' אריאלה קעטבי

  אגף לוגיסטיקה-    עו"ד דניאל בס
 משתתפים

  

  
  

  
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין. על המציע להגיש 

 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז. -פרוטוקול זה כשהוא חתום על
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