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  2016 נובמבר 21 
  המכרז משתתפי: לכבוד

  מייל באמצעות      
  

להתקשרות בחוזה מסגרת למתן שירותי ייעוץ וליווי בתחום  2017/070/0332/00מכרז פומבי מס' 
  1הבהרה מספר  -  עבור רשות שדות התעופה ההסעדה

לחוזה, תימחק ובמקומה תבוא הפיסקה  9.2מעדכנת ומודיעה, כי הפיסקה השלישית והאחרונה בסעיף הרשות   .א
 :הבאה
מהיום שבו המציא הספק את החשבונית לרשות,  45ידי המנהל, בתנאי שוטף + - את התמורה, כפי שאושרה על ספקתשלם ל הרשות "

"). יתר ההוראות החלות על כל גוף שהוקם החוק: "זה במסמך(להלן  2017-"זהתשע(ט) לחוק למוסר תשלומים לספקים 3עפ"י סעיף 
 בכפוף לכל שינוי בחוק, ככל שיחול על ההתקשרות. " והכלעפ"י והקבועות בחוק יחולו על תשלומי התמורה, 

ידי  על ושנשאל ותלשאל הרשות תשובת להלן ,שבנדון במכרז ההצעות הזמנת לטופס 21.6 סעיף להוראות בהתאם  .ב
  :המכרזמי ממשתתפי 

  תשובה פירוט השאלה או ההבהרהמס' הסעיף מסמךמס"ד

טופס הזמנת  1
 הצעות

נספח ו' לטופס 
הזמנת ההצעות

האם השכר השעתי הינו על 
זמן נסיעות, עבודות מחשב 

 וכו'?

תמורת ביצוע מכלול השירותים 
במלואם ובמועדם, ובכפוף למילוי כל 
יתר התחייבויות הספק על פי החוזה 

במלואן ובמועדן, תשלם הרשות לספק 
פי תעריף החשכ"ל, בניכוי - תמורה על

אחוז ההנחה הקבוע בו נקב הספק 
התשלום . בהצעתו הכספית במכרז

ייעשה לפי כמות שעות העבודה אשר 
  .ידי נותן השירות-על בוצעו בפועל

הרשות אינה משלמת עבור הנסיעות 
  והזמן של הנסיעות.  

חוזה מסגרת  2
למתן שירותי 

 יעוץ וליווי

 - 9.1ס' 
התמורה ותנאי 

 התשלום

רשום בטעות שתעריף שעתי 
האם טעות  -₪  19עמד על 

 סופר?

נפלה טעות סופר והתעריף בסעיף 
ביחס אשר  ,₪ 198השעתי הינו סך של 

יש לנקוב בטופס ההצעה הכספית  אליו
  הנחה.  באחוז

חוזה מסגרת  3
למתן שירותי 

 יעוץ וליווי

 - נספח א' 
תכולת 

 השירותים

האם הרש"ת מצפה שהיועץ 
יכתוב מפרטי הסעדה 

למכרזים בתעריף השעתי 
 שיגיש?

  .כן

חוזה מסגרת  4
למתן שירותי 

 יעוץ וליווי

 - נספח א' 
תכולת 

השירותים, 
 מכרזים

מפרטי הסעדה יכולה כתיבת 
שעות  50לקחת ליועץ א' 

מה  -שעות  200וליועץ ב' 
 התכולה?

בת המפרטים משתנה יתכולת כת
בהתאם לצורך. התשלום הינו תשלום 

  שעתי. 
 8.9הרשות מפנה לסעיף בהקשר זה 

 .חוזהל
  

חוזה מסגרת  5
למתן שירותי 

 יעוץ וליווי

 - נספח א' 
תכולת 

השירותים, 
 רישוי עסקים

רישוי עסקים, תכנון, תחום 
בינוי, חלוקת שטחים זהו 

תחום של מתכנני מטבחים 
 ולא של יועצי הסעדה.

תחום רישוי עסקים, תכנון, בינוי,   
הינו אחד המטלות  חלוקת שטחים

  אשר היועץ נדרש לבצע. 
מול נותן שירות אחד. הרשות עובדת   
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מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש הבהרה 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-זו כשהיא חתומה על

  תשובה פירוט השאלה או ההבהרהמס' הסעיף מסמךמס"ד

האם הרש"ת מצפה מהיועץ  6
לשירות זה (כאמור לא 

התמחות של יועצי הסעדה) 
ואם כן האם ניתן להתקשר 

עם חברת תכנון מטבחים 
 מתמחה?

במידה ואותו נותן שירות יזדקק ליעוץ 
  על חשבונו. מחברה נוספת יעשה כן 

בהקשר זה הרשות מפנה להוראות 
  לחוזה. 19.1סעיף 

  

חוזה מסגרת  7
למתן שירותי 

 יעוץ וליווי

נוסח  - נספח ג' 
 הערבות

היא רק  האם מילוי הערבות
לספק הזוכה ואין צורך 

 בשלב הצעת המחיר למלאה?

ההצעות לא נדרש להגיש בשלב הגשת 
  ההצעה.  ערבות לקיום

חוזה מסגרת  8
למתן שירותי 

 יעוץ וליווי

 - 1נספח ו' + ו
אחריות וביטוח

האם מילוי נספח הביטוח 
הוא רק לספק הזוכה ואין 
 צורך בשלב הצעת המחיר?

ת על ידי חברחתם ינספח הביטוח י
  הזוכה בלבד.  הביטוח של המציע

אנו ממליצים כבר בשלב זה לפנות 
לחברת הביטוח של חברתכם על מנת 

  לבדוק את נוסח נספח הביטוח. 

היקף כספי  כללי 9
שנתי של 
השירות 
 המבוקש

מה היקף המחזור השנתי 
המשוער ומה היה היקף 

-2015הפעילות של השנים 
2016? 

עמד  2016בשנת היקף התשלום ליועץ 
עמד  2017ובשנת ₪  86,000על סך של 
  ₪.  190,000על סך של 

בהקשר זה הרשות שבה ומפנה 
  לחוזה. 8.9להוראות סעיף 

  

  

  

  רב, בכבוד

  

  לייני שפיגל

  רפרנטית רכש בכירה

  אגף הלוגיסטיקה

  רשות שדות התעופה

  חתימה מלאה וחותמת המציע 

 ___________________________ 

   :העתקים
  רא"ג תנאי שירות -    ירון לנדאו 

  סגן ליועמ"ש -    עו"ד קרן כהן 
  אגף תנאי שירות  -    רן- אתי לב

  מזכירת ועדת המכרזים -    אריאלה קעטבי
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