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  2017יולי  25                       
  

  משתתפי המכרז: לכבוד
  
  

  דוא"לבאמצעות               

  עבור רשות שדות התעופהלאספקת שירותי תעשיה וניהול  2017/070/0138/00מס'  פומבימכרז 

  2 מס' ההבהר

") להשיב הרשותמהמשתפים בקשר עם המכרז שבנדון, מבקשת רשות שדות התעופה (להלן: "מי בהמשך לשאלות 
  כדלקמן:

  
  תשובה  שאלה  סעיף

1.
  .הבקשה נדחית  ת ההצעות.הגש שעתאת  דחותל מתבקש  4.1.1.1 

2.
האם מספיק לחתום מתבקש להבהיר   5.2

בחותמת נאמן למקור בדף הראשון של 
כנאמנים ההעתק לצורך אימות המסמכים 

  .למקור

לא. על המציע לחתום בחותמת נאמן למקור 
  בכל עמוד.

3.
נאמר כי "כל מציע יוכל להגיש  1.3בסעיף   5.4

הצעות עבור קטגוריה אחת או מספר 
קטגוריות ולזכות בקטגוריה אחת או יותר", 

נכתב כי "מובהר, כי הרשות  5.4בעוד בסעיף 
איננה מתעתדת לפצל את ההזמנה והחוזה 

ההתקשרות נשואה, בין מספר מציעים.  לרבות
 לפיכך, על הצעתו של המציע להיות מלאה."

בהקשר פיצול  5.4נבקש להבהיר את סעיף 
  .ההזמנה

ביחס לכל הזמנת עבודה תערוך הרשות הליך 
פניה פרטנית למציעים הזוכים בקטגוריה 
הרלוונטית ותתקשר בחוזה עם המציע שיבחר 

מעבר לפיצול באותו הליך לביצוע העבודה. 
  לקטגוריות לא יערך פיצול נוסף.

4.
, טופס 5.6

ההצעה 
  11סעיף 

לקבל הודעה לאפשר למציע הזוכה  מתבקש
קודם שתבקש  מראש ובכתב מועדת המכרזים

הועדה לחשוף בפני המציעים האחרים חלקים 
מההצעה הזוכה שהמציע הזוכה ביקש כי 

  שארו חסויים.יי

  כמבוקש.

5.
5.7  

טופס 
הזמנת 
  ההצעות

מתבקש להבהיר כי אין מניעה שמספר 
מציעות הנמנות על אשכול חברות אחד, יגישו 

לכל אחת מן  כל אחת הצעה עצמאית
  הקטגוריות במכרז.

לחילופין מתבקש להבהיר, כי אין מניעה 
שמספר מציעות הנמנות על אשכול חברות 
אחד, יגישו כל אחת הצעה לקטגוריות נפרדות 

  במכרז.

שמספר מציעות הנמנות על אשכול אין מניעה 
חברות אחד, יגישו כל אחת הצעה עצמאית לכל 

  (או למי מהן).  אחת מן הקטגוריות במכרז
הללו יהיו  המציעותבמידה ומובהר, כי 

במכרז המסגרת ו/או במסגרת  לזכייה ותמועמד
המציעה שהצעתה היא הזולה ו כל הליך תיחור,

, יפסלו שתי תמשוך את הצעתה מביניהן
  ., במכרז או בהליך התיחור, לפי הענייןההצעות

6.
מורכב משני המציע מתבקש להבהיר האם   6.1.1

גופים שלכל אחד מהם יש הניסיון הנדרש על 
להשתמש בניסיונם של  יוכלפי סעיף זה, 

הגופים המרכיבים אותו כאילו מדובר בניסיון 
  המציע.

  הבקשה נדחית.
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7.
, לצורך למציע להציגלאפשר  מתבקש  6.1.2

, חמישה יועצים בוגרי מנהל ד' -קטגוריות ג' ו 
עסקים, כלכלנים, יועצים ארגוניים או בוגרי 

  .תעשיה וניהול

הדרישה להצגת עובדים מטעם הבקשה נדחית. 
המציע שהנם מהנדסי תעשיה וניהול אינה 

יחד עם זאת,  מתייחסת לקטגוריה זו או אחרת.
לפחות אחד ממנהלי הפרויקט המוצעים על ידי 
המציע בכל קטגוריה נדרשים להיות בעלי תואר 

  מהנדס תעשיה וניהול. 
 1תשומת לב המציעים מופנית להבהרה מס' 

במסגרתה עודכן תנאי הסף, כך שהמציע נדרש 
 מהנדסי תעשיה וניהול מטעמועובדים  3להציג 

  עובדים. 5במקום 
  

8.
 לעדכן את התנאי המקדמי כך מתבקש  6.1.2

שתקופת ההעסקה הנדרשת אצל המציע 
חודשים רצופים, המסתיימים  24 -תופחת מ 

  .במועד האחרון להגשת ההצעה, לחצי שנה

  הבקשה נדחית. לא יחול שינוי בסעיף.

9.
הגשת יועצים בעלי השכלה  מתבקש לאשר  6.1.2

שונה מהנדסת תעשיה וניהול ובעלי ניסיון 
מקצועי רלוונטי ומספק בהתאם לקטגוריית 

  השירות, כגון:

 BSC כלכלה וניהול 

 ) תואר שלישי בהנדסת גורמי אנושDr. 
Med Sc  אוDr. Sc( 

 ) תואר שני במנהל עסקיםMBA( 

 BSC  בתחום הנדסת מכונות עם התמחות
 בתחום הנדסת אנוש.

 .פסיכולוגיה ארגונית 

 סטטיסטיקה  

  הבקשה נדחית. 

10.
פרילנסרים אשר  הצגת מתבקש לאפשר  6.1.2

  .עובדים באופן קבוע עם החברה
  .הבקשה נדחית

11.
"מציע כדלקמן:  6.1.2מתבקש לתקן את סעיף   6.1.2

הצעות כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת 
מהנדסי  2במכרז, מעסיק כעובדים, לפחות 

 12תעשיה וניהול מטעמו, וזאת לפרק זמן של 
חודשים קלנדאריים רצופים המסתיימים 
במועד האחרון להגשת ההצעות, כאשר כל 
אחד מהם הוא בעל וותק מקצועי במתן 

  שנים לפחות." 3שירותי תעשיה וניהול של 

   הבקשה נדחית.

12.
"מציע כדלקמן:  6.1.2מתבקש לתקן את סעיף   6.1.2

כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות 
מהנדסי  2במכרז, מעסיק כעובדים, לפחות 

 24תעשיה וניהול מטעמו, וזאת לפרק זמן של 
חודשים קלנדאריים רצופים המסתיימים 
במועד האחרון להגשת ההצעות, כאשר כל 
ן אחד מהם הוא בעל וותק מקצועי במת

  שנים לפחות." 5שירותי תעשיה וניהול של 

  הבקשה נדחית.

13.
 ג' ו ותקטגורילגבי לעדכן את תנאי הסף נבקש   6.1.3.2

  כדלקמן:ד',  -
"לפחות אחד ממנהלי הפרויקט הראשיים 

מנהל עסקים, בבוגר המוצעים הנו בעל תואר 
מהנדס תעשיה וניהול ממוסד כלכלה או 
  "אקדמאי מוכר

   הבקשה נדחית.

14.
מנהלי  2מתבקש לאשר כי ניתן להציע   6.1.3

  פרויקטים שונים לכל קטגוריה.
  חיובי.

15.
י תלש 'פצל את קטגוריה המתבקש ל  6.1.4

תחום ניהול קטגוריות נפרדות, האחת ניסיון ב
הכנת והשנייה ניסיון בתחום פרויקטים 

פרוגראמות למבנים ומתקנים (חובה) ותכנון 
באופן שבו , פונקציונאלי למבנים ומתקנים

תיוחד קטגוריה לתחום ניהול הפרויקטים 

הדרישה להכנת פרוגראמות הבקשה נדחית. 
היא מעיקרי הניסיון והשירותים הנדרשים 

, כי הדרישה בקטגוריה זו. כמו כן מובהר
לניסיון בניהול פרויקטים מתייחסת לניהול 
פרויקט מטעם המזמין ולא לניהול ביצוע 

  הפרויקט.
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 'בלבד. לחילופין, מתבקש למחוק מקטגוריה ה
להכנת פרוגראמות את הניסיון המתייחס 

  למבנים ומתקנים.   

  

16.
"מציע כנ"ל, אשר נכון למועד  –בסעיף מצוין   6.1.4

האחרון להגשת הצעות במכרז השלים לכל 
פרויקטים בכל קטגוריה עבורה  3הפחות, 

הגיש את הצעתו למכרז, כאשר בכל פרויקט 
שונים  לפחות שני תחומי שירותכאמור נכללו 

  מאלה המפורטים עבור אותה הקטגוריה"
(א)  תחומי שירות: 2 נקוביםבקטגוריה ב' 

מדידות של ו שירות(ב)  ;מדידות זמני תפעול
  .רמת השירות

האם מעבר לתחומים אלו מתבקש להבהיר 
  נוספים? שירות קיימים תחומי

קטגוריה ב' כוללת שני תחומי שירות בלבד. 
המבקש להגיש הצעה למכרז בקטגוריה זו  מציע

יידרש להציג פרויקטים במסגרתם נכללו שני 
  תחומי השירות כאמור.

17.
-ו 6.1.4

6.1.5  
מתבקש להבהיר האם ניתן להגיש עבור כל 

פרויקטים או סה"כ עבור  3מנהל פרויקט 
  .פרויקטים 3המציע לפחות 

ראו תיקון בתנאי הסף שפורסם במסגרת 
  .1הבהרה מס' 

18.
-ו 6.1.4

6.1.5  
מתבקש להבהיר האם מציע ומנהל פרויקט 
מוצע מטעמו יוכלו להציג את אותם 
הפרויקטים במידה ואלה בוצעו על ידי מנהל 
הפרויקט המוצע, במהלך תקופת העסקתו 

  אצל המציע.

כן, מציע ומנהל פרויקט מוצע מטעמו, יוכלו 
להציג את אותם הפרויקטים במידה ואלה 

הפרויקט המוצע, במהלך  בוצעו על ידי מנהל
  תקופת העסקתו אצל המציע.

19.
-ו  6.1.4

6.1.5  
מתבקש להבהיר באיזה נספח ובאילו סעיפים 

הפרויקטים הנדרשים  3נדרשים להציג את 
 6.1.5 -ו 6.1.4בתנאי הסף הנקובים בסעיפים 

  לטופס הזמנת ההצעות.
פרויקטים לכל  5 –האם ניתן להציג יותר מ 

  קטגוריה.

הוכחת עמידה בתנאים המקדמיים לצורך 
לטופס הזמנת  6.1.5 -ו 6.1.4הנקובים בסעיפים  

ההצעות על המציע למלא את הטבלאות 
  .1נספח  - שבנספח ב' 

(ניסיון המציע)  1במסגרת המענה בטבלה מס' 
בכל אחת מהקטגוריות הרלוונטיות עבורה 

 פרויקטים נוספים 2הוגשה הצעה יפרט המציע 
מעבר לאלה שהוצגו לצורך הוכחת עמידה 

לטופס  6.1.4בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 
הפרויקטים עונים  2הזמנת ההצעות, כאשר 

לתנאים המוגדרים בסעיף זה. הצגת ניסיון 
כאמור יזכה את המציע גם בציון איכות 
בהתאם למפ"ל האיכות המצורף כנספח ה' 

  לטופס הזמנת ההצעות.
א להציג מספר המציעים מתבקשים של

פרויקטים גדול מזה שנדרשו להציג, אלא 
לבחור את הפרויקטים העונים בצורה 

  המתאימה ביותר על דרישות הרשות.

20.
קיימת חוסר התאמה בין פירוט הקטגוריות   6.1.4

  1.2בסעיף הנ"ל ובסעיף 
, ולכן בקטגוריה ב' ישנם רק שני תחומי שירות

שני התחומים צריכים להתקיים ביחס 
  .לפרויקטים המוצגים במסגרת המענה

21.
6.1.5.3, 
6.1.4.3  

נבקש להרחיב את תקופת הניסיון עבור 
  שנים. 5 -הפרויקטים ל 

  .הבקשה נדחית

22.
כי הכוונה בסעיף זה היא  מתבקש להבהיר   6.1.5.1

שכל הפרויקטים נוהלו בידי אחד ממנהלי 
הפרויקטים הראשיים שצוינו, ולא באמצעות 

  שניהם.

הכוונה היא שכל פרויקט נוהל על ידי אכן 
לפחות אחד ממנהלי הפרויקט הראשיים. 
תשומת לב המציעים לנוסח המעודכן של התנאי 
המקדמי, במסגרתו יש לציין פרויקטים שבוצעו 

  על ידי כל אחד ממנהלי הפרויקט הראשיים.

23.
כך שהחזקה בשיעור  יתוקן כי הסעיף מתבקש  6.3.1

  .תספיק לשם עמידה בתנאי הסעיף 40%של 
כמבוקש, ובלבד שאין במציע אחר שמחזיק 

  .40% - ביותר מ

24.
האם החתימה בכל עמוד מתבקש להבהיר   7.8

  .צריכה להיות מלאה או בראשי תיבות
  ניתן לחתום בראשי תיבות בכל עמוד.
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25.
המציע מתבקש כי המפגש יקבע בתיאום עם   10.2.2.2.4

(כדי לוודא כי מנהלי הפרויקט מטעמו זמינים 
  להשתתף).

יקבע עם מנהלי הפרויקטים מועד המפגש 
בשים לב ללוחות הזמנים  בתיאום עם המציע

  של המכרז. 

26.
כי ההודעה על פסילת הצעה של מציע  מתבקש  10.3.7.1

תישלח אליו מיד עם קבלת ההחלטה ולא 
  בסוף הליכי בחירת הזוכים.

בסיומו פסילת הצעה תישלח למציע הודעה על 
של השלב המכרזי שבמסגרתו נפסלה ההצעה 

  ועדת המכרזים. ובכפוף להחלטת

27.
לאפשר לספק כאמור לתקן את מה  מתבקש  12.5.2

שאיננו לשביעות רצונו של המנהל, כך שיוכל 
  להשתתף בתיחור הבא.

המילים "ואינם לשביעות רצון מנהל החוזה" 
  ימחקו.

28.
דמי מתבקש להבהיר את ההתייחסות בסעיף ל  22.5

  השתתפות במכרז 
. המילים "לכל מי ששילמו סופר מדובר בטעות

דמי השתתפות במכרז" ימחקו ובמקומם יבוא 
  "לכל מי שנרשם למכרז".

29.
נבקש להבהיר את הדרישה להשתתפות כלל   10.2.2.2.4

מי נדרש להשתתף  . וכןהמציעים במפגש
  .במפגש מטעם המציע

הרשות תהא רשאית לקיים מפגש עם כל אחד 
מהמציעים. מטעם המציע ידרשו להשתתף 

נקב  בהםבמפגש מנהלי הפרויקט הראשיים 
המציע במסגרת המענה למתן ציון איכות וכן 
כל גורם אחר מטעם המציע אותו תזמן הרשות 

  על פי שיקול דעתה. 

30.
נבקש לפרסם את הסעיפים/קטגוריות לניקוד   10.2.2.2

  .שלב ה'מפגש והתרשמות אישית'
תשומת לב המציעים לקטגוריות לניקוד 

  למפ"ל האיכות. 3המפורטות בסעיף 

31.
האם יש צורך לצרף גם מתבקש להבהיר   

קורות חיים ו/או תעודות השכלה ו/או תעודת 
מהנדס תעשיה וניהול של עובדי המציע 

לנספח ב' לטופס הזמנת  4.2המפורטים בסעיף 
  .ההצעות

לא, צירוף קורות חיים ותעודות השכלה נדרש 
רק ביחס למנהלי הפרויקט הראשיים במסגרת 

לנספח ב' לטופס הזמנת  4.3המענה לסעיף 
   .ההצעות

32.
 - נספח א 

  3סעיף 
  ימחק. 3סעיף   .איזה העתק צריך לצרףמתבקש להבהיר 

33.
נספח א' 

  1.4סעיף 
שלא לכלול במסגרת המענה פילוח  מתבקש

שיעור אחזקותיו של כל אחד מבעלי  של
  .במציע הזכויות

  כמבוקש.

34.
עודיים ייסימולציה בכלים " –בקטגוריה ו'    1נספח 

 מהמתבקש להבהיר  –הכוללים אנימציה" 
  ?האם אפשר לקבל דוגמא .הכוונה "אנימציה"

הצגת ממצאי הסימולציה באופן הכוונה היא ל
 ויזואלי המראה את תנועת הנוסעים/מזוודות/

מטוסים וכו' לצורך המחשה וכמובן שהתוצאות 
  יוצגו וינותחו בכלים מתאימים.

35.
ואת  6.1.1בסעיף האם את הניסיון הנדרש   

יש לפרט בטבלה  6.1.4הניסיון הנדרש בסעיף 
  של נספח ב'? 4.1בסעיף 

להוכחת עמידת המציע בתנאי המקדמי הנקוב 
המציע ימלא את הטבלה שבסעיף  6.1.1בסעיף 

המעודכן שפורסם במסגרת  בנספח ב' 4.1
  . למכרז 1הבהרה מס' 

לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי המקדמי 
על המציע למלא את  6.1.4הנקוב בסעיף 

 -לתצהיר שבנספח ב'  1הטבלאות שבנספח 
  בכל קטגוריה רלוונטית. 1טבלה מס' 

36.
קובץ כלקבל את מסמכי נספח ב'  מתבקש  

WORD  להכין או לחילופין לאפשר למציע
 .WORD-בעצמו העתק של הטבלאות ב

  

המציע רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו 
 באופן זההתיערכנה ש טבלאותבאמצעות 

כל הנתונים , כשבנספח ב'שלטבלאות 
ו/או במסמכים המצורפים ן המפורטים בה

  .ב' בנספחשתצהיר ה, יאומתו באמצעות ןאליה

  חוזה

37.
כי גם הרשות תיקח על עצמה  מתבקש   2.1.2

ולהעמיד  התחייבות לשתף פעולה עם הספק
לרשותו את כל המידע הדרוש לו לשם ביצוע 

  השירותים.

  לא יחול שינוי בסעיף.

38.
להוסיף את המלים "ככל שהדבר  מתבקש  2.2.2.1

 "תקופת יםלייהיה בשליטתו" לאחר המ
  שורה השישית.ההתקשרות" ב

  כמבוקש.
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39.
להוסיף "אין האמור גורע מחובתה  מתבקש  3.3

המצוי  של הרשות להעמיד לידי הספק מידע
בידי הרשות, ואשר לדעתה עשוי לשמש לעזר 

  לספק במילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה".

אמור גורע מחובתה של ה"אין לסעיף יתווסף: 
המצוי בידי  מידע, הרשות להעמיד לידי הספק

הבלעדי של על פי שיקול דעתה הרשות, ואשר 
עשוי לשמש לעזר לספק במילוי  הרשות

  התחייבויותיו על פי הסכם זה".

40.
להוסיף בהתחלת הפסקה את המלים  מתבקש  3.5.3

  "למיטב ידיעתו". 
  כמבוקש.

41.
לקבוע כי אם לא החלו השירותים מתבקש   4.4

ההסכם,  חודשים ממועד החתימה על 12בתוך 
יהא רשאי הספק להביא את ההסכם לקיצו 

  שב כהפרה של ההסכם.ייחמבלי שהדבר 

  הבקשה נדחית. זהו טיבו של הסכם מסגרת.

42.
להוסיף כי האמור בסעיף לא יחול  מתבקש  6.4

 במקרה בו יתברר כי התנהלות הרשות
בהתייחס להתקשרות ספציפית לא התנהלה 

  .על פי כל דין

  לא יחול שינוי בסעיף.

43.
האם תוכלו להעריך על סמך נתוני העבר מה   7

קטגוריה?  היקף ההתקשרויות הצפוי בכל
  ?בכמה הליכי תיחור בשנה מדובר

הרשות אינה יכולה להעריך את היקף 
לא נערכו בעבר ההתקשרויות הצפוי מכיוון ש

במתכונת דומה ולפי חלוקה לאותן התקשרויות 
  קטגוריות.

44.
של הליכי  להגדיר מספר מסויםמתבקש   7.2

תיחור בשנה בכל קטגוריה בהם הספק יוכל 
  .מנע מהגשת הצעהילה

  לא יחול שינוי בסעיף.

45.
האם אי הגשת הצעה אחת מתבקש להבהיר   7.2

  .ההסכם מהווה הפרה של
  .כן

46.
במקרה בו סבורה הרשות כי יש חשש לניגוד   7.5.1

האפשרות  נים, מבוקש כי תינתן לספקיעני
בנדון, טרם שתתקבל להבהיר את עמדתו 

  .החלטה סופית בידי הרשות

  כמבוקש.

47.
 מתבקשהואיל והספק הוא מבצע השירותים   8.1

  .הספק קבעו בשיתוףיישלוחות הזמנים 
לוחות הזמנים לביצוע השירותים יקבעו 
בהתאם לצרכי הרשות ועל פי שיקול דעתה 

  הבלעדי.

48.
במקרה ": כדלקמן מבוקש להוסיף סעיף קטן  9.2.5

נה קיומם ישעני הוגשה תביעה כנגד הרשותבו 
של יחסי עובד מעביד בין התובע ובין הרשות, 
יהא על הרשות להודיע לספק מיד עם קבלת 
התביעה. הרשות תאפשר לספק להצטרף 
להליך כצד מעונין. הרשות לא תגיע להסדר 
עם התובע ללא קבלת הסכמת הספק בכתב 

 עשה לאחר מתן פסק דיןיומראש. כל שיפוי 
  .שאין אחריו זכות ערעור"

  ימחק ובמקומו יבוא: 9.2.5.1סעיף 
מוסכם ומוצהר בזאת בין הצדדים, כי במידה "

וייקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת, בכל 
ייחשב כעובד נציג מצוות הספק זמן שהוא, כי 

הרשות, הספק ישפה את הרשות על כל נזק 
כספי שייגרם לה כתוצאה מכך לרבות שכ"ט 

הוצאות וכיוצא בזה וזאת על פי פסק דין  עו"ד,
הרשות תודיע לספק תוך זמן . שלא עוכב ביצועו

סביר על הליך משפטי בגינו נדרש שיפוי כאמור 
ותאפשר לו להתגונן באופן סביר. כמו כן, לא 
ייחתם על ידי הרשות כל הסכם פשרה עם 

  ."התובע, ללא אישור הספק בכתב ומראש

49.
 לקצוב מועד לאישור כל חשבונית על מתבקש  12.8

  .ידי הרשות
  .הבקשה נדחית

50.
להוסיף לסעיף את הפסקה הבאה:  מתבקש  14.3

במקרה בו הוגשה תביעה כנגד הרשות כאמור "
בסעיף זה, יהא על הרשות להודיע לספק מיד 
עם קבלת התביעה. הרשות תאפשר לספק 
להצטרף להליך כצד מעונין. הרשות לא תגיע 
להסדר עם התובע ללא קבלת הסכמת הספק 

עשה לאחר מתן ייבכתב ומראש. כל שיפוי 
  פסק דין שאין אחריו זכות ערעור".

ף תיווסף הפסקה הבאה: "כל שיפוי לסעי
 .על פי פסק דין שלא עוכב ביצועוכאמור יהיה 

הרשות תודיע לספק תוך זמן סביר על הליך 
משפטי בגינו נדרש שיפוי כאמור ותאפשר לו 
להתגונן באופן סביר. כמו כן, לא ייחתם על ידי 
הרשות כל הסכם פשרה עם התובע, ללא אישור 

  ."הספק בכתב ומראש
  

51.
מתבקש להפחית את גובה הערבות בקטגוריות   15

א' + ב', שכן מדובר בערבות ביצוע כאשר עוד 
לא הועברה כלל פניה פרטנית וטרם נקבע 
בהליך זוכה. לחילופין מתבקש כי הערבות 

  תידרש מהזוכה בפניה פרטנית ספציפית. 

הבקשה נדחית. ערבות הביצוע נועדה גם כדי 
ניה להבטיח את השתתפות המציעים בפ

  הפרטנית.
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52.
מבוקש להודיע לספק מראש על הכוונה לממש   15.5

  .חלק ממנה את הערבות הבנקאית או כל
הרשות מבקשת להבהיר, כי חילוט הערבות 

  ימים.   5יתבצע בכפוף להודעה מוקדמת של 

53.
לאפשר לספק, בכל מקרה וללא קשר  מתבקש  18.2.2.1

בתוך פרק זמן  לסוג ההפרה, לתקן את ההפרה
  .קצוב, היה וההפרה ניתנת לתיקון

  הסעיף יוותר ללא שינוי.

54.
 יםלילהחליף את הממתבקש בשורה הרביעית   19.11

לקבלת  "לעתור יםלי" במת צווים"קבל
  ".צווים

  כמבוקש.

55.
לתקן את הסעיף כך שייכתב מתבקש   22.2

 שהחשבונות יהיו חשבונות של ספקים אחרים
  .באמצעותם בוצעה העבודה

  נדחית.הבקשה 

56.
  הבקשה נדחית.  .למחוק את הסעיף מתבקש  32.2

57.
ולכתוב כי הקיזוז  את הסעיף לתקן מתבקש  33

עשה אך ורק מתוך כספים המגיעים לספק יי
  הסכם זה.  במסגרת

  כמבוקש.

58.
 -נספח א' 
  תעריפים

הפחתה לאחוזי הנחה נמוכים  לאפשרמתבקש 
  יותר. 

  .הבקשה נדחית

59.
 -נספח ה' 
  סעיף ג'

להוסיף "במקרה בו הוגשה תביעה  מתבקש
יהא על הרשות  כנגד הרשות כאמור בסעיף זה,

להודיע לספק מיד עם קבלת התביעה. הרשות 
תאפשר לספק להצטרף להליך כצד מעונין. 
הרשות לא תגיע להסדר עם התובע ללא קבלת 

עשה ייהסכמת הספק בכתב ומראש. כל שיפוי 
  .ורלאחר מתן פסק דין שאין אחריו זכות ערע

לנספח האחריות בנזיקין ימחק  ג' ףסעי
  יבוא:  וובמקומ

הספק יהיה חייב לשפות את הרשות, בגין נזק "
הפסד או הוצאה, שיגרמו לרשות כאמור או 
שהם נדרשה הרשות לשאת, עקב אירוע המצויה 

לעיל, וזאת  א' באחריות הספק כמפורט בסעיף
על פי פסק דין שלא עוכב ביצועו שניתן על ידי 
מותב משפטי מוסמך. הרשות תודיע לספק תוך 
זמן סביר על הליך משפטי בגינו נדרש שיפוי 
כאמור ותאפשר לו להתגונן באופן סביר. כמו 
כן, לא ייחתם על ידי הרשות כל הסכם פשרה 

  עם התובע, ללא אישור הספק בכתב ומראש. 
ו/או פיצוי על פי סעיף זה יכללו, בין  שיפוי

  היתר, הוצאות משפטיות שיהיו לרשות".  

  

  

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין. 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז.-על המציע להגיש הבהרה זו כשהיא חתומה על

  

        
    חתימת וחותמת המציע

                
  

  בברכה,

   ן, קנייכהןאילן 
  רשות שדות התעופה

  :העתקים
  רא"ג לוגיסטיקה -      מר אלדד סומר
  ליועץ המשפטי בכיר סגן -      עו"ד קרן כהן

  רא"ג תכנון וארגון -    אלון זילברשטייןמר 
  רא"ג תעשיה וניהול -      יוסי צמחמר 

  מזכירת ועדת המכרזים
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