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  2017 יולי 23      
        

  המשתתפות החברות לכבוד
  החברה ל"מנכ  :לידי

  דואר אלקטרוניבאמצעות 
  

למתן שירותי אבטחה, בידוק ביטחוני, תפעול ומנהלה  2017/070/0149/00מכרז פומבי מס'  :הנדון
  היבשתיים אלנבי, נהר הירדן, בגין, יצחק רבין וניצנה עבור רשות שדות התעופהבמעברי הגבול 

  

  4הבהרה מס' 
  

שדות התעופה (להלן:  , רשות")טופס ההזמנהת ההצעות במכרז (להלן: "לטופס הזמנ 24.4בהתאם להוראות סעיף 
 :בקשר עם המכרז כדלהלן ןמודיעה על תיקו ")הרשות"

קמן וזאת בקשר עם כדל ןיחול התיקו 1בטבלה שבסעיף , כלי רכב – ו'נספח א' לחוזה (הנספח התפעולי), פרק ב
 :כלי הרכב הנדרשים למסוף ניצנה

 תמחק ובמקומה תבוא השורה שלהלן: 1השורה השלישית בטבלה שבסעיף 

מספר כלי   שם מסוף
  רכב

  תיאור כלי רכב וכמות

מסוג משא בלתי אחוד פתוח, בעל תא נוסעים כפול  אחדכלי רכב אוטומטי   2  ניצנה

    , לטיפול באירועים ואבטחה שוטפת.4X4("דאבל קבינה") ובעל מנגנון הנעה 

קל (כדוגמת קאיה ריו) לשימוש המנהל התורן בהגעה  אחדכלי רכב אוטומטי 
   .למסוף מביתו ובחזרה וכן לשימושו במהלך יום העבודה במסוף

 עליומטעם הקבלן כל גורם אחר ת רכב קל זה להרשות תהא רשאית להקצו
  יחליט מנהל החוזה במסגרת השירותים נשוא החוזה.

  

 המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך
 .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז- על מהא חתויכשה הבהרה זוגיש לה

  
_________________  
  חתימה + חותמת המציע

  ,בכבוד רב
  

  פלג מצויינים
  ורך התקשרויות בכירע
  גף לוגיסטיקהא

  העתקים:
  סמנכ"ל מסופים ושתפ"א -     מר שלמה אורן
  רא"ג  לוגיסטיקה  -     מר אלדד סומר
  רא"ג כלכלה ותקציבים -     מר עידן מימון

  מנהל בטחון מסופים ושתפ"א -   מר אבי זיו            
  מסופים ושתפ"א תפעולראש אגף  -   מר יואב אורן        

  סגנית בכירה היועץ המשפטי -     עו"ד קרן כהן
  מנהל משאבים ומטה מסופים ושתפ"א -   מר בני צלח           
  מסופים ושתפ"א רכז תפעול -   מר אבי זוהר        

  כלכלנית -     גב' לילך פרץ
 מזכירת ועדת המכרזים -   גב' אריאלה קעטבי
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