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  לכבוד
  המשתתפות החברות

  /דוא"לבאמצעות פקס                      החברה ל"מנכ:  לידי
  
  

מכרז פומבי מס'  - ומתן הבהרות  2017.11.21מיום  משתתפים מפגש פרוטוקול: הנדון
להתקשרות בחוזה למתן שירותי כביסה, גיהוץ וניקוי יבש ליחידות רשות , 2017/070/0245/00

  שדות התעופה בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה
  

  "אוהד קלגוני"  :נציגי החברות  :משתתפים
  בע"מ"י.ע. נקי לי "    
  "מכבסת פרפקט"    
  "מכבסת האחוזה"    
  "מכבסה כהן"    
      
  קרקע-ראש מחלקת ציוד - גדי          -מר אשר בת  :שדות התעופה נציגי רשות  
  רכז מנהלה מחלקת ציוד קרקע -מר נתן ריינר                   
  רכזת מנהלה אגף שינוע -גב' ליטל עבודי                
  עורך התקשרויות בכיר -מר פלג מצויינים             

 .")המשתתפים(להלן:  לנרשמים במכרזם מפגש החובה אשר נקבע התקיי, 2017.11.21 בתאריך .1

  למשתתפים הבהרותו דגשים .2

לטופס הזמנת ההצעות במכרז (להלן:  22אשר נערך בהתאם להוראות סעיף  ,המשתתפיםבמסגרת מפגש 
לרבות  את עיקרי המכרז למשתתפים") הרשות") הציגו נציגי רשות שדות התעופה (להלן: "טופס ההזמנה"

  מספר הבהרות ודגשים נוספים, כדלקמן: למשתתפיםכן ניתנו כמו . תכולת השירותים שיינתנו

אופן לים שתנו דגינכן  .מורכבותו וחשיבותו ,רות הנדרשיהמכרז, הש מהות ותנאילגבי  סקירהתנה ינ .2.1
 )התפעולהשירות ונספח ( לחוזה נספח א'בכמפורט  מתן השירות טיב השירות ומועדי ,מתן השירות

 .עובדי המציע הזוכהל ביטחוני הנדרשהאישור הו

והמשתתפים נדרשו לבחון לחוזה  'וכמפורט בנספח הביטוח האחריות וניתנה סקירה לנספח הוראות  .2.2
 ולבדוק היטב את כל מערך הביטוחים הנדרש באמצעות הגורמים המקצועיים מטעמם לנושא זה.

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

פריטים תיקון שירותי כביסה דחופה,  לרבותהחוזה תפעול השירות וודגשים לנושא  יםהסבר ניתנו .2.4
להסרת במידת הצורך וטיפול מיוחד ו/או קרועים ו/או חסרי כפתורים ו/או חסרי שרוכים  בלויים
 .בנספח השירות והתפעולהכל כמפורט בהרחבה , כתמים

באחריות הרשות לסמן באמצעות תוויות סימון ו/או בר קוד את פריטי הכביסה הובהר למשתתפים כי  .2.5
  ולשייכם לעובד אליו הם שייכים. 

 . לחוזה 8 - ו 11כמפורט בסעיפים ניתן הסבר לעניין סעיפי הפיצויים המוסכמים והתמורה,  .2.6

 ..לחוזה 5וסעיף  ההזמנהלטופס  18הסבר לתקופת ההתקשרות הנקובה בסעיף ניתן  .2.7

בעל רישיון על המציע להיות , לטופס ההזמנה 6.1.3כי בהתאם להוראות סעיף  למשתתפיםהוסבר  .2.8
מועד האחרון להגשת ההצעות , נכון ל1968 –בתוקף להפעלת מכבסה עפ"י חוק רישוי עסקים, תשכ"ח 

  .במכרז

לאופן הגשת כל מסמכי המכרז במסגרת הגשת ההצעות כמפורט הרחבה בסעיפים  למשתתפיםניתן דגש  .2.9
לטופס ההזמנה יש  7 סעיףהנדרשים המפורטים ב תצהיריםלטופס ההזמנה. כמו כן הודגש כי את  7 - ו 5

פי פקודת הראיות וחתומים באופן אישי ע"י האדם המצהיר ללא -מקוריים ערוכים עללהגיש כשהם 
  תמת התאגיד המציע. צירוף חו
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הודגש בפני המשתתפים כי על המציע להקפיד הקפדה יתרה במסמכים שיש לצרף להצעה ולכתוב  .2.10
 בראש כל מסמך לאיזה סעיף הוא מתייחס.

יום בלטופס ההזמנה, המועד האחרון להגשת הצעות הינו  5.8.2הובהר, כי על פי הנקוב בסעיף  .2.11
, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר המשתתפיםהודגש בפני  .10:00עד השעה  2017.12.07

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

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

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 

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

 # סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

 ונספחיםחוזה 

.1  9.1 . 5% -מבוקש להקטין את הערבות לקיום החוזה ל  הבקשה נדחית.

 נספח השירות והתפעול -נספח א' 

תהא כי לאורך תקופת ההתקשרות הרשות מבהירה 
  .ביקורות בכל שנה 2רשאית לבצע 

עלויות אלו יודגש כי על המציעים לקחת בחשבון 
  במסגרת הצעתם הכספית למכרז.

 הביקורותלא מצוינת כמות סעיף על פי הנקוב ב
  עלות כל ביקורת. מהי אוהשנתית ו/

   מבוקשת הבהרתם לנושא זה.

9.8.2  2.

  

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:
  מנח"ט אחזקה -      מר אמנון כהן

 מנח"ט תפעול ומבצעי קרקע -      זוהר גפןמר 
  ליועץ המשפטי הבכיר ניתסג -    פגדאו - עו"ד חדוה מלמד
  רא"ג לוגיסטיקה -      מר אלדד סומר
  רא"ג שינוע -      מר גיא ונונו

  ע. מנח"ט אחזקה -      מר מיכה טלר
  עו"ד התקשרויות -      עו"ד דניאל בס

 מזכירת ועדת המכרזים -    גב' אריאלה קעטבי
  משתתפים
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