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  2017 נובמבר 02
  המכרז משתתפי: לכבוד

  מייל באמצעות      

  

מתכנן סביבתי ביחידה לאיכות למתן שירותי להתקשרות בחוזה  2017/070/0384/00מכרז פומבי מס' : הנדון
  מענה על שאלות מועד עדכון תנאי מקדמי, עדכון  - 1הבהרה מספר  -  רשות שדות התעופההסביבה של 

  

רשות שדות התעופה (להלן: "הרשות"), מבקשת ליתן מענה לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים 

  במכרז וכן לעדכן את חלק מהתנאים המקדמיים שנקבעו במכרז שבנדון, הכל כמפורט בהבהרה זו כדלקמן:

  המקדמייםעדכון התנאים  .1

  לטופס הזמנת ההצעות      7.1.2.1סעיף  

  לטופס הזמנת ההצעות במכרז שבנדון ישונה ונוסחו יהיה כדלקמן:  7.1.2.1התנאי המקדמי הנקוב בסעיף 

" מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, המתכנן הסביבתי נותן השירותים 

רותים נשוא המכרז, הינו בעל תואר אקדמאי ראשון, מוכר בישראל, המוצע מטעמו לצורך ביצוע השי

מדעי הסביבה  אותואר אקדמאי שני, מוכר בישראל, בתכנון ערים  ו/אואדריכלות  אובהנדסה אזרחית 

  בהנדסת הסביבה, התקף על שמו של נותן השירותים המוצע מטעם המציע".  או

       לשאלת שאלותדחיית המועד האחרון  .2

  

לשאלת רשות שדות התעופה ("הרשות"), מבקשת להודיע את המשתתפים במכרז, כי המועד האחרון 

  .06.11.17 -ה שני לטופס הזמנת ההצעות, יידחה ליום  .21.3, כפי שהוא נקוב בסעיף שאלות במכרז 

  לא יחול שינוי באיזה מהמועדים האחרים של הליך המכרז.
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  מענה לשאלות הבהרה .3

הפרק אליו   
מתייחסת 

  השאלה 

מס' 
  עמ' 

הסעיף 
אליו 

מתייחסת 
  השאלה

  תשובה  השאלה

טופס הזמנת .1
  הצעות

נבקשכם  –לעניין תנאי הסף   7.1.2.3  7
 6 - להגדיל את טווח השנים ל

  שנים האחרונות. 

  הבקשה נדחית

חוזה .2
  ההתקשרות

נבקש למחוק את המילים:   3.9  7
  "המלאה והבלעדית".

לסייג את האמור כמו כן, נבקש 
בסעיף זה על ידי הוספת 

  המשפט הבא בסוף הסעיף:

אינה  לכך "ובלבד שהסיבה
 של מחדל או ממעשה נובעת
מטעמה ו/או  מי של או/ו הרשות

כתוצאה מהפרת התחייבויותיה 
של הרשות כלפי הספק בניגוד 

  להוראות החוזה".

  הבקשות נדחות.

חוזה .3
  ההתקשרות

7  3.11 ,
5.3.2 ,
14.3 ,

14.4.5  

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את 
  הפסקה הבאה:

"ובלבד שזכותה של הרשות 
לשיפוי לפי הסכם זה מותנית 
בכך שכל התנאים המפורטים 
להלן התקיימו: (א) בסמוך 
למועד בו נתקבלה בידי הרשות 
תביעה ו/או דרישה כאמור מידי 
צד שלישי כלשהו היא הודיעה 
על כך מידית לספק; (ב) הרשות 

לספק ליטול בעצמו  אפשרה
ו/או באמצעות מי מטעמו ועל 
חשבונו את ההגנה ו/או הטיפול 
המלאים והבלעדיים בתביעה 

(ג) - ו/או בדרישה כאמור; ו
תשלום השיפוי על ידי הספק, 
יעשה רק לאחר החלטת רשות 
מוסמכת שאינה ניתנת לעיכוב 

  ביצוע."

הבקשות נדחות. מדובר בנוסח 
סטנדרטי של הסכמי הרשות 

  תקשרויות מסוג זה.לה

חוזה .4
  ההתקשרות

נבקש להחריג מקרים שאינם   5.1.6  9
  בשליטת הספק, כמו התפטרות.

כאמור בסעיף זה, כל מקרה 
  יבחן לגופו ע"י הרשות.
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הפרק אליו   
מתייחסת 

  השאלה 

מס' 
  עמ' 

הסעיף 
אליו 

מתייחסת 
  השאלה

  תשובה  השאלה

חוזה .5
  ההתקשרות

זה. הוראות נבקש למחוק סעיף   5.3.1.4  10
  .5.3.2השיפוי מפורטות  בסעיף 

הבקשה נדחית. מדובר 
בהוראות ספציפיות בסעיף זה 
מול הוראות כלליות בסעיף 

5.3.2.  

חוזה .6
  ההתקשרות

נבקש כי כל צמצום או הפסקה    9.7  13
של השירותים יבוצע לאחר 

ימים בכתב  30התראה של 
לספק ולהבהיר כי מכיוון 
שהמתכנן המיועד אמור לספק 
שירותים רק עבור רש"ת, 
במקרה של צמצום שעות 
השירותים או הפסקתם יתכן 
ולא נוכל להתחייב שימשיך 
לספק את השירותים. נבקש כי 

ותר השירותים לא יופסקו י
מפעם אחת במהלך תקופת 

  ההסכם. 

  מוסכם. - לעניין מתן ההתראה

הפסקת השירותים לעניין 
ככל  - וחידושם במקרה הצורך

שנותן השירותים לא יוכל 
להמשיך במתן השירותים 

אז במקרה זה  - מסיבות חריגות
 5.1.6יחולו הוראות סעיף 

  לחוזה.

לעניין הגבלת הרשות למספר 
 - פעמים של הפסקת השירותים

  הבקשה נדחית.

חוזה .7
  ההתקשרות

נבקש להכפיף את חילוט   10.7, 10.6  14
הערבות לכך שהרשות תודיע 

 7לספק מראש ובכתב לפחות 
ימים לפני חילוט הערבות על 

  ידה.

הבקשה נדחית, מדובר בנוסח 
סטנדרטי של הרשות בחוזי 

  התקשרות.

חוזה .8
  ההתקשרות

נבקש לשנות את תקופת   12.2.2  15
המוקדמת בגין הפרה ההודעה 
  ימים. 7 - ימים ל 3 - יסודית, מ

הבקשה מקובלת. מועד ההודעה 
  ימים. 7- המוקדמת יתוקן ל

חוזה .9
  ההתקשרות

כמו כן נבקש להוסיף ס"ק   12.2  15
  בנוסח הבא: 12.2.6

הספק לא ייחשב כמי שהפר "
את החוזה או שלא קיים תנאי 
מתנאיו ובכלל זה לא יהיה 
אחראי בגין עיכוב בלוח 
הזמנים, אם הסיבה להפרת 
החוזה או לאי קיום התנאי או 
לעיכוב נובעת ממעשה או מחדל 
של הרשות ו/או של מי מטעמה 
או כתוצאה מנסיבות שאינן 
בשליטת הספק, לרבות כוח 

  עליון. 

  שה נדחית.הבק
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הפרק אליו   
מתייחסת 

  השאלה 

מס' 
  עמ' 

הסעיף 
אליו 

מתייחסת 
  השאלה

  תשובה  השאלה

חוזה .10
  ההתקשרות

נבקש שתינתן לספק התראה   16.2, 16.1  17
וזמן סביר לתקן את ההפרה, 
נבהיר כי הספק ישלם את 
ההפרש בין הסכום שאמור היה 
להיות משולם לו לבין מה 

נבקש שהוציאה בפועל הרשות, 
למחוק את תוספת התשלום של 

10%.  

הבקשה נדחית. מדובר בנוסח 
  סטנדרטי של הרשות.

חוזה .11
  ההתקשרות

  נבקש למחוק סעיף זה בכללותו.   29  20

  

  הבקשה נדחית.

חוזה .12
  ההתקשרות

נבקש להוסיף בסוף הסעיף את   30  20
  המשפט הבא:

"ובלבד שהודיעה הרשות לספק 
 7בהודעה מראש ובכתב בת 

ימים לפחות בדבר כוונתה לקזז 
ו/או לעכב כאמור, בצירוף עילת 

  הקיזוז ו/או העכבון."

נבקש כי זכות הקיזוז תהיה 
חוק כפופה לסעיף הקיזוז ב

-החוזים (חלק כללי), תשל"ג
, דהיינו כי לא ניתן יהיה 1973

לקזז סכום שאינו קצוב מכוח 
  עסקה אחרת בין הצדדים.

  הבקשה נדחית.

סעיף   45  נספח ד'.13
 –האחריות 

  נספח ד'.

בסעיף א' לפני הסעיף נבקש 
להוסיף את המילים: "בכפוף 
לכל דין" ולמחוק את המשפט 
המתחיל במילים "בין אם נזק 
ו/או אובדן כאמור ייגרמו....." 
  עד למילים: "למעט בגין נזק..". 

 בסעיף ב' נבקש למחוק את
המילה "וכן" לאחר המילים 
"נשוא הסכם זה", וכן למחוק 
את המילים: "והוא פוטר את 
הרשות מכל אחריות לנזק 

  כאמור".

בסעיף ג' נבקש להוסיף את 
המילה "סבירות" לאחר המילה 

  הבקשות נדחות.
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ל דבר ועניין והמציע יגיש הבהרה מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכ
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז -זו כשהיא חתומה על 

  

  

  

  
  
  

  הברכב

  שפיגל  לייני
  לוגיסטיקה אגף, בכיר רכש רפרנט
  התעופה שדות רשות

  המציע חתימת
  

___________________________  

  :העתקים
  מנהלץ היחידה לאיכות הסביבה -  איריס רז

  לשכה משפטית –עורך דין בכיר  -  עו"ד טל לביא
 הועדות מזכירת -  קעטבי אריאלה

  "משפטיות" שבשורה האחרונה.

בנוסף, לבקש להוסיף לסעיף 
  האחריות את הסעיפים הבאים:

- ' ועל אף האמור לעיל בס"ק ב
ג', זכותה של הרשות לפיצוי 
תהא כפופה להחלטה של רשות 
מוסמכת שאינה ניתנת לעיכוב 
ביצוע בהליך בו נתנה לספק 
הזדמנות סבירה להתגונן. 
זכותה של הרשות לשיפוי תהיה 

 3.11בכפוף להערותינו לסעיף 
 לעיל.

מובהר בזאת  ,למען הסר ספק
לא יישא באחריות  הספקכי 

כלפי  לכל נזק עקיף או תוצאתי
. בכל מקרה, אחריותו הרשות

 לשיפוי הספקהמצטברת של 
בגין נזק לא תעלה על סך כל 

בגין  לספקהתמורה המגיעה 
אשר  מתן השירות הרלוונטי

  נוצרה עילת התביעה.במסגרתו 
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