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  לכבוד
  המשתתפות החברות

  דואר אלקטרוניבאמצעות                       החברה ל"מנכ:  לידי
  
  

מכרז פומבי מס'  -ומתן הבהרות  2017.06.14מיום  מציעים מפגש פרוטוקול: הנדון
להתקשרות בחוזה לרכישה, אספקה והתקנה של מזוזות, בתי מזוזות וספר  2017/070/0222/00

  תורה לשדה התעופה ע"ש אילן ואסף רמון, עבור רשות שדות התעופה
  

  רב הרשות -הרב ניסים אלמליח        נציגי רשות שדות התעופה:  :משתתפים
  רפרנט רכש בכיר - מר בני צלח                      
  עורך התקשרויות בכיר -         מר פלג מצויינים     
  קניין -מר יניב ברון כהן              
      
      
    המציעיםנציגי   
      

 

והבהרות למכרז ולנשוא  דגשיםלמתן  במכרז,אשר נקבע  חובהשאינו ם מפגש התקיי, 2017.06.14 בתאריך .1
 ההתקשרות. 

  למשתתפים הבהרותו דגשים .2

לטופס הזמנת ההצעות במכרז הציגו נציגי  23אשר נערך בהתאם להוראות סעיף  המציעים,במסגרת מפגש 
. לרבות תכולת השירותים שיינתנו את עיקרי המכרז המפגש למשתתפי") הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "

  מספר הבהרות ודגשים נוספים, כדלקמן: למשתתפי המפגשכן ניתנו כמו 

אופן לים שתנו דגינכן  .מורכבותו וחשיבותו ,רות הנדרשי, השהמכרז מהות ותנאילגבי  סקירהתנה ינ .2.1
אופן בחינת דגמי קלפי המזוזה וספר התורה ועמידתם בדרישות החובה כמפורט בהרחבה  ,מתן השירות

 ,חוזהבהרחבה כמפורט בלוחות הזמנים לאספקה , בנספח א' לחוזה (הנספח התפעולי ומפרטים)
 .הנדרשרגישות השירות ו

והמשתתפים נדרשו לבדוק היטב לחוזה  'זכמפורט בנספח הביטוח האחריות ולנספח הוראות  דגש ןנית .2.2
 מערך הביטוחים באמצעות הגורמים המקצועיים מטעמם לנושא זה.עמידתם בהוראות ודרישות את 

ולנספח הוראות איכות הסביבה כמפורט  לחוזה 'גבנספח כמפורט לנספח הוראות הבטיחות ן דגש נית .2.3
 והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל מחויבותם לנושא זה.לחוזה  'דבנספח 

ניתן הסבר למשתתפים לנושא הרכישה המיידית הכלולה במסגרת החוזה לרבות כמויות המזוזות  .2.4
ל כמפורט והכבהתאם ללוחות הזמנים לאספקת הרכישה המיידית בשד"ת רמון  ןתקנתוההנדרשות 

 לחוזה. 4וסעיף  ההצעותת הזמנלטופס  12בהרחבה בסעיף 

כמפורט בהרחבה דגמי קלפי המזוזה וספר התורה הוסבר בהרחבה למשתתפים אופן ביצוע בחינת  .2.5
דגמי קלפי מזוזה וכן דו"ח  3לחוזה לרבות המצאת  9וסעיף  הזמנת ההצעותלטופס  10.2.3בסעיף 

 מצולם ממוחשב של ספר התורה.

אשר תשולם  התמורהכן ו לחוזה 8המפורטים בסעיף  ניתן הסבר לעניין סעיפי הפיצויים המוסכמים .2.6
  למציע הזוכה במכרז בהתאם להצעתו למכרז ובהתאם לכמויות אשר יסופקו.

אשר תכלול בין היתר את הרכישה המיידית  לחוזה 5ניתן הסבר לתקופת ההתקשרות הנקובה בסעיף  .2.7
כמפורט בסעיף  צרכי הרשות, מעת לעת ע"פ במסגרת רכישות עתידיות לשד"ת רמון וכן אספקת מזוזות

 .לחוזה 4

לאופן הגשת כל מסמכי המכרז במסגרת הגשת ההצעות כמפורט הרחבה בסעיפים  למשתתפיםניתן דגש  .2.8
לטופס  7 סעיףהנדרשים המפורטים ב תצהירים. כמו כן הודגש כי את הזמנת ההצעותלטופס  7 -ו 5

פי פקודת הראיות וחתומים באופן אישי ע"י האדם -מקוריים ערוכים עלההזמנה יש להגיש כשהם 
  המצהיר ללא צירוף חותמת המציע. 
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הודגש בפני המשתתפים כי על המציע להקפיד הקפדה יתרה במסמכים שיש לצרף להצעה ולכתוב  .2.9
 בראש כל מסמך לאיזה סעיף הוא מתייחס.

יום ב, המועד האחרון להגשת הצעות הינו ההצעותהזמנת לטופס  5.8.2הובהר, כי על פי הנקוב בסעיף  .2.10
, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר המשתתפיםהודגש בפני  .10:00עד השעה  2017.06.29

, לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם הזמנת ההצעותלטופס  5.8.2המועד והשעה הנקובים בסעיף 
  (ב) לתקנות חובת המכרזים.20להוראת תקנה 

הדרישה מהמציע הזוכה במכרז להעמדת ערבות ביצוע לרכישה המיידית גש מיוחד לעניין הושם ד .2.11
  .לחוזה 'הבנספח לנוסח הערבות המפורט לחוזה ובהתאם  11ובנוסף ערבות לחוזה כמפורט בסעיף 

 10כמפורט בהרחבה בסעיף  ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, במכרזמהות התחרות  והובהר .2.12
 .ההצעותהזמנת לטופס 

לנקוב בכל אחת מהעמודות וכי המציע נדרש  האופן הגשתטופס ההצעה הכספית למכרז, לניתן הסבר  .2.13
  .שירותהתעריף המוצע לכל את בטופס ההצעה הכספית והשורות שהוקצו לשם כך 

    להלן התייחסות הרשות לשאלות אשר נשאלו ע"י מי מהמציעים: .3
 

 # סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

 הזמנת הצעות טופס

הרשות מבהירה כי לא נדרש תשלום בגין השתתפות במכרז 
להירשם באופן נדרש מציע המעוניין להשתתף במכרז וכי 

  לטופס הזמנת ההצעות. 4.2בסעיף המפורט 

.1  4.2  מהי העלות להשתתפות במכרז?

הרשות  לבחינתלהגיש  יהיה ניתן מבוקש כי  הבקשה נדחית.
ספר תורה אשר דו"ח מצולם ממוחשב של 

נכתב ע"י סופר סת"ם ובמסגרת החוזה 
 פק ספר תורה אחר שנכתב ע"י אותו סופרלס

  ?סת"ם

10.2.3.3 2.

ם מימצול ותדו"חהאם ניתן להגיש מספר   .נדחיתהבקשה 
לבדיקת הרשות  תורה ישל ספר יםממוחשב

  (ללא שינוי הצעת המחיר)?

10.2.3.3 3.

    ונספחיםחוזה 

הרשות מבהירה כי הרכב צוות התקנת המזוזות הינו לשיקול 
עובד אחד מצוות ההתקנה על הספק למנות דעת הספק בלבד. 

והכל בתיאום  בשד"ת רמוןאחראי עבודות ההתקנה  אשר יהא
  עם מנהל החוזה מטעם הרשות.

האם על הספק למנות מנהל עבודה אשר 
יפקח על צוות התקנת המזוזות בהתאם 

לנספח ג' לחוזה (בטיחות  5ף לנקוב בסעי
  וגהות)?

5.5.2  4.

  הנספח התפעולי ומפרטים –נספח א' לחוזה 

ציפוי הכסף לבית  באםמבוקש להבהיר   .הרשות מבהירה כי הדרישה הינה לציפוי מוכסף
כסף  הינוהמזוזה המהודר וספר התורה 

  ציפוי מוכסף.  אוטהור 

1 ,2  5.

  המייצג של המזוזהטופס בחינה לדגם  –לחוזה  1נספח א'

הבקשה נדחית. כלל המזוזות אשר יסופקו במסגרת החוזה 
  ס"מ. 15יהיו בגודל 

האם ניתן לספק במסגרת החוזה גם מזוזות 
  ס"מ.  12בגודל 

.6  כללי

זווית התקנת המזוזות תימסר למציע הזוכה טרם תחילת 
  ההתקנה.

.7  כללי  מהי זווית התקנת המזוזות?

להגיש לבחינה מזוזות יהיה ניתן מבוקש כי   הבקשה מאושרת.
  הכתובות ב"שרטוט כפול"?

.8  כללי
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 # סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

.9  א'  האם נדרשת הסמכה מסוימת למגיה?  .הרשות מבהירה כי לא נדרשת הסמכה מסוימת למגיה

  טופס בחינה לדגם ספר תורה –לחוזה  2נספח א'

להגיש לבחינה ספר יהיה ניתן  מבוקש כי  הבקשה מאושרת.
הכתיבה הינה בגודל המתאים  בותורה 

ס"מ אך הגיליון גדול יותר  50לגיליון בגודל 
הכללי עומד על  וש} וגודל{בשיעור חזון אי

  ?כנדרש בטופס ס"מ 55

.10  כללי

להגיש לבחינה ספר  מבוקש כי ניתן יהיה  הבקשה מאושרת.
  תורה הכתוב ב"שרטוט כפול"?

.11  כללי

  מידע ושמירת סודיותהוראות ביטחון, אבטחת  –' לחוזה בנספח 

האם נדרשת רמת סיווג מסוימת לנאמן   לא נקבעה רמת סיווג מסוימת לנאמן הביטחון. 
  הביטחון?

4.1  12.

  אחריות וביטוח - לחוזה נספח ז'

חיובי. הרשות מבהירה כי על הספק הזוכה לעמוד בכל 
  הוראות האחריות והביטוח כנדרש בנספח. 

הנקובים האם גבולות האחריות לביטוחים 
  בסעיף רלוונטיים לספק הזוכה?

.13  ד'

  
  
  

גיש לה המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך
 .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-פרוטוקול זה כשהוא חתום על

  
  

        
  המציעה + חותמת חתימ

  
  ,בכבוד רב    

  
  פלג מצויינים                

  עורך התקשרויות בכיר
  אגף לוגיסטיקה

  
  
  
  

  העתקים:
 רמון שד"תראש מנהלת מעבר  -    שרון בן עזראמר 

  ליועץ המשפטי הבכיר ניתסג -     פגדאו- חדוה מלמדעו"ד 
  רא"ג לוגיסטיקה -      מר אלדד סומר

  רב הרשות -    הרב ניסים אלמליח
  שד"ת רמון ראש תחום מנהלת מעבר -    מר חיים אלימלך 

  בכיררפרנט רכש  -      מר בני צלח
  עו"ד התקשרויות -      עו"ד דניאל בס

  מזכירת ועדת המכרזים -    גב' אריאלה קעטבי
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