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  2017ספטמבר  13 

  לכבוד

    הנרשמים למכרז

  מיילבאמצעות   מנכ"ל החברהלידי: 

  

להתקשרות בחוזה לאספקת והתקנת ציוד  2017/070/0379/00מכרז פומבי מס'  - פרוטוקול מפגש מציעים   הנדון:

  עבור רשות שדות התעופה בנתב"ג 10מטבח קבוע למבנה 

  4מסמך הבהרה מס' 

  

 המטבח המרכזי. מזנון תפעול ובסיור וכן תמך המזרחי חדר האוכל במפגש מציעים בהתקיים  31.8.17 יוםב )1

    נציגי רש"ת:  משתתפים:

  ראש אגף תנאי שירות -      מר ירון לנדאו         

  אגף תנאי שירות -      גב' אתי לב רן          

  רפרנטית רכש בכירה -      גב' לייני שפיגל         

  מזוןרשות לנושא הסעדה ויועץ ה -    מר אריאל אבניר         

   נציגי החברות      

 להלן הבהרות אשר ניתנו למציעים במסגרת המפגש: )2

 'תוזכר כי על פי הבהרה מס .סוגי הציוד הדרושולגבי ניתנה סקירה למשתתפים לגבי המכרז ומורכבותו,   .א

 בלבד.  14:00שעה העד  5.9.17 יוםניתן להגיש שאלות עד ליום שלישי  29.8.17 וםבישפורסמה  1

טופס הצעה כספית עדכני  - נספח א' כ צורף 1 'הבהרה מסל בעקבות שינויים שבוצעו במכרזהודגש כי   .ב

מפרט טכני עדכני (נספח א' לחוזה), אשר יחליפו את טופס  - (נספח ה' לטופס הזמנת ההצעות), וכנספח ב' 

  ההצעה הכספית והמפרט הטכני שנכללו במסמכי המכרז המקוריים.

עדכני, אשר מפרט טכני , אליה צורף 4.9.17 יןב 2 'הבהרה מס המציעים פורסמהבהמשך למפגש יצוין כי 

  . 1מחליף את המפרט הטכני שצורף להבהרה מס' 

כספית העדכני גבי טופס ההצעה ה- מודגש כי על המציעים למלא ולהגיש את הצעתם הכספית על

  בלבד, ומובהר כי הרשות תהיה רשאית לפסול מציע שיגיש הצעה כספית על גבי טופס שאינו העדכני.

 בטופס הזמנת ההצעות חייבים להתקיים במציע באופן מצטבר. 5כי תנאי הסף המופיעים בסעיף הודגש   .ג

 טופס הזמנת ההצעות.ל 6סעיף  הוראות בצורה מלאה וברורה על פי את ההצעה שיהגלכי יש  הודגש  .ד

המציעים נדרשים להקפיד הקפדה יתרה במסמכים שיש לצרף להצעה ולרשום בראש כל מסמך 

  .לאיזה סעיף הינו מתייחס

לטופס הזמנת ההצעות ותנאי  6.7הובהר כי יש להקפיד ולהגיש את הערבות בהתאם לנדרש בסעיף   .ה

לטופס הזמנת  6.7סעיף הוראות על פי כי הערבות תהא המציעים נדרשים להקפיד היטב  .רזהמכ

 .לטופס הזמנת ההצעותו' נספח  בנוסחההצעות ו

 יוםב , קרילטופס הזמנת ההצעות 7.12על פי סעיף  ןהינ המועד האחרון להגשת ההצעותהודגש כי   .ו

 בדיוק. הומלץ למציעים להקדים ולהגיש את הצעתם.  10:00בשעה  9.1781.
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מחולקת למספר  1 'לטופס הזמנת ההצעות והבהרה מס 14הודגש כי תקופת ההתקשרות על פי סעיף   .ז

 .תקופות

 )םמיי 60למעט מדיח הכלים שיגיע תוך ( יסופק הציודמיום הכרזת הזכייה ימים  45תוך  – אספקת הציוד

ארוז באופן שימנע פגיעה מכל סוג כולל פגעי מזג אוויר ויאפשר שינועו בקלות בתוך  ,למחסן רש"ת

   ).המחסן (על גבי משטחים

החל מיום חתימה על החוזה ועד למועד בו הנפיקה הרשות תעודת קבלה של הציוד לאחר  – התקנת הציוד

  השלמת כל התחייבויות הספק הקשורות בהתקנת הציוד. 

יום לפחות יוביל הספק את  30אחת מיום אספקת הציוד ובהתראה של נה ששלא תעלה על  תקופה במהלך

על הספק לסיים את כל התחייבויותיו  .( מבנה התמך) לצורך התקנתו 10הציוד ממחסן הרשות אל מבנה 

  .ימים מהמועד בו תודיע לו הרשות על מועד ההתקנה 30בקשר להתקנת הציוד תוך 

  תקופת האחריות תחל במועד סיום ההתקנה ותסתיים בחלוף שנה.  – אחריות על הציוד

  :הפרויקטאריאל אבניר הבהיר לגבי   ז.

  יעבור שיפוץ החל מעוד חודשיים. יחד עם שיפוץ המבנה ישופץ גם המטבח. ,תמך מזרחימסעדת  ,10מבנה 

אנו מתכוונים לשפץ את הדלפקים הקיימים ולכן שיפוץ המטבח מתחבר לשיפוץ המבנה. לאור כך, יכול 

  להיות שהזוכה במכרז זה יהיה קבלן משנה של הזוכה במכרז לשיפוץ המבנה.

  : כיריים גז, מכונות שתיה, מקרר, ויטרינה, מתחם אוטומטי.plug & playהמוצרים הבאים הם 

  יש לבצע התאמה של ה"סלט בר" והחלפת מכונות השתיה.

מלא לא כולל טוחן. לצורך כך יש לפרק את הקרוסלה והמדיח ולהתקין את  FLIGHTמדיח יש להתקין 

  .1ח בטרמינל המוצרים החדשים. את המדיח והקרוסלה הישנים שפורקו, יש להרכיב במטב

עבור  עבור מערכת ההנעה של הקרוסלה הקבלןעבודת  עלמבוקשת אחריות לתקופה של שלושה חודשים 

האחריות הינה כדי לוודא שהמערכת לא נפגעה כתוצאה מהמעבר. . 1עבר לטרמינל יורק וופיהמדיח אשר 

  . אם מנוע לדוגמה יתקלקל, אז ברור שזה בלאי מערכת ולא תיעשה שימוש באחריות

קריטי שמסת הציוד הנדרש להתקנה יגיע לפני סוף השנה עם תעודות משלוח חתומות כדי לשלם עבורו 

  יום לפני מועד ההרכבה. 30. תינתן לספק התרעה של 2017מתקציב שנת 

נה אמור לקחת כחצי ב. שיפוץ המסיום ההתקנהתוקף האחריות על כל המוצרים המסופקים יחל ביום 

  ה בתיאום עם הקבלן שישפץ את המבנה.עשיתשנה. הרכבת הציוד 

קבלן משנה שיבצע עבורו עבודות תשתית שאינן בתחום ההתמחות להיעזר בלספק הזוכה  הרשות תאפשר

  .המציעים , אבל עבודות אלה צריכות להילקח בחשבון בהצעת המחיר שלהמציעים במכרז זה של

  הכספית ההצעה בטופס פריט הורדת -  המכרז במסמכי שינוי )3

יחול שינוי באופן  -במכרז זה  1מס'  הבהרה במסגרת שפורסם זה -  העדכני הכספית ההצעה בטופס

. על המציעים שלא לנקוב בכל מחיר בקשר לפריט זה. ") תצוגה מדפי (" החמישי פריטהשיושמט ממנו 

ך מציע אשר בטעות ימלא סכום בפריט זה, הרשות תתעלם מהסכום שנקב, לא תכליל אותו במסגרת הס

  הכולל של ההצעה הכספית ובמידת הצורך תתקן את החישוב האריתמטי של הצעתו הכספית.

  :המעודכן הכספית ההצעה לטופס בקשר ומדגישה חוזרת הרשות

 כלים  למדיח במחיר לנקוב יש - ") לים עם מוביל מגשים פנימי כמדיח  (" השני בפריטFLIGHT ,

 כיום הקיים המדיח פירוק, המזרחי בתמך והתקנתואספקת המדיח החדש  את כוללמחיר זה  כאשר
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. למען הסר ספק הרשות תראה בסכום 1 בטרמינל הקייםוהתקנת המדיח  1, הובלתו לטרמינל בתמך

 הנקוב בשורה זו כהצעת המחיר של המציע למדיח כלים הנ"ל ולכל האמור לגביו.

 בלבד"ל הנ העדכני הכספית ההצעה טופסגבי -על הכספית הצעתם את ולהגיש למלא המציעים על ,

 .העדכני שאינו טופס גבי על כספית הצעה שיגיש מציע לפסול רשאית תהיה הרשות כי ומובהר

 :כרזמידי מי מהנרשמים למכרז, ועדכונים נוספים לגבי מסמכי מה-על תשובות לשאלות שנשאלולהלן  )4

  תשובה  שאלה  מס"ד

  כללי

האם אפשר להגיש הצעות לפני המועד האחרון   
  להגשה?

כדי כן. עדיף להגיש לפני המועד האחרון 
בלתי בגלל סיבה  בהגשה מאיחורלהימנע 
  .נשלטת

כן. יש צורך בחתימה או חותמת על כל דף. יש   המכרז? דפיהאם צריך חתימה על כל   
לשים לב כי במקומות שמבוקש חתימת 
המצהיר, יש לחתום באופן אישי ולא להטביע 

  .חברה חותמת

  לחוזהנספח א' 

באופן שמאפשר את  ןמערך ההדחה מאופיי  
כניסת כל הספקים בעולם לרבות מוצרים 

  סיניים

ל מערך הסעדה יתקבל כרשות מבהירה כי ה
ובלבד שעומד בכל הדרישות הטכניות 

  המבוקשות. 

אין במפרט טבלאות חישוב לכמות הסלים   
  הנדרשים על פי תקן. 

ללא סלים.  FLIGHTמדובר במדיח מסוג 
סועדים בארוחת  1,500 - המדיח אמור לשרת כ

  צהרים, כאשר לכל סועד:

סכום, מגש, צלחת עיקרית, צלחת סלטים, 
פריטים  7,000 -צלחת מרק. מדובר בסך הכל בכ

  במשך עד שלש שעות.

אין במפרט נתונים של צריכת מים, אנרגיה   
  האם ניתן לקבל? .ודטרגנטים

ה הינה משום שהמכונ םהנתונים אינם רלוונטיי
המים מכונת קרוסלה, במכונה כזו צריכות 

והדטרגנטים גבוהות מאוד ואין מערכות 
חיסכון, הצפייה היא שהחלפת המדיח תתרום 

  משמעותית לחיסכון.

  

סטנדרטי, המידות  90הכיריים הינן מליין   ?90מה מידת כירת גז ליין   
  בהתאם.

שתיה. כל מתקן עם ברז אחד מתקני  2נדרשים   כמה ברזים יש למתקני השתיה?  
מפוצל לשניים (סודה ומים בכל אחד 

  מהמתקנים).

מ' עם מנוע  1.80מקררים  2האם ניתן להתקין   
  מ' עם מנוע חיצוני? 3.60 1פנימי במקום מקרר 

מ' אבל  360כן. אנו מעדיפים מקרר אחד של 
עם  מ' כל אחד 180נקבל גם שני מקררים של 

  .מנוע פנימי

? מה כמות למדפיםמה החומר גלם הנדרש   
  המדפים? מה עומק כל מדף?

להבהרה  3, וראה סעיף הפריט הורד ממכרז זה
  זו לעיל.

האם במתקן שירות העצמי הקר יש צורך   
  ?1:1בדרופין 

  1/3יש צורך בדרופין  .לא

 DWG -ו PDFפורמטים תכנית מערך ההדחה ב  מהי תפוקת המדיח? כמה כלים/שעה  
מועלית במקביל לאתר הרשות וניתנת להורדה 
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  תשובה  שאלה  מס"ד

   לשימוש המציעים.

מה  3.1במפרט הטכני של מדיח הכלים בסעיף   
הדחה קדם שטיפה?  האם מדובר  אהכוונה לת

שטיפה ראשוני, הכולל מגירת אשפה  אבת
  חיצונית נשלפת?

המדיח כולל מערכת קדם שטיפה עם מגירת 
  ריקון צידית.

יש לבחון את האורך בתכנית ולהתאים את   הנדרש?מה אורך מדיח הכלים    
המדיח החדש לתכנית האורכית של המדיח 

  הקיים.

  

  :כדלקמן יהיה הדלפקים של הגמר חומרי  ?8מה חומר הגמר של דלפק המשקאות מס'   

 \ גרניט פורצלן לוחות -  עליון נאוליט משטח
מתואמים בחיתוך ממוחשב. עובי לוחות 

וטקסטורה ע"פ בחירת מ"מ. גוון  12מינימום 
  האדריכל.

 HPL יהיו םיקידמי חיפוי חומרי
  .בגוון לבחירת אדריכל 90\15במידות 

  מה דגם אבן הקיסר הנדרש לשיפוץ הפגודות?   

האם צריך להזיז את הדלפקים לתקופת   
  השיפוץ?

  לא

האם שכר העבודה על פירוק והרכבת הקרוסלה   
  מדיח כלולים בכתב הכמויות?הו

כולל בתוכו את כן. הצעת המחיר למדיח 
אספקת המדיח החדש והתקנתו בתמך 

פירוק המדיח הקיים כיום בתמך  המזרחי,
.  1והתקנת המדיח בטרמינל  1לטרמינל  הובלתו

 1האם נקודת החשמל במטבח בטרמינל   
  ?10מתאימה למדיח הכלים שיועבר ממבנה 

על המציעים לבצע באופן עצמאי סיור בטרמינל 
במיקום המדיח הישן. מובהר כי המדיח  1

שפעל שם לאורך שנים כלל מערכת 
בשרית עם הזנה עילית. על המציע \חלבית

  לוודא כי ההזנות מתאימות.

 

  

  

  

  

  

        

  חתימת המציע
  בכבוד רב,    

  
  לייני שפיגל    
  רפרנטית רכש בכירה     

  
  העתקים:

  סגנית  בכירה ליועמ"ש -    חדווה מלמד פגדאו עו"ד 
  מזכירת ועדת המכרזים -    גב' אריאלה קעטבי

  משתתפים
 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע 

 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז.- יגיש פרוטוקול זה כשהוא חתום על
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