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  2017 נובמבר 07
  המכרז משתתפי: לכבוד

  מייל באמצעות      

  

מתכנן סביבתי ביחידה לאיכות למתן שירותי להתקשרות בחוזה  2017/070/0384/00מכרז פומבי מס' : הנדון
  מענה על שאלות  - 2הבהרה 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:

  מענה לשאלות הבהרה .1

הפרק אליו   
מתייחסת 

  השאלה 

מס' 
  עמ' 

הסעיף 
אליו 

מתייחסת 
  השאלה

  תשובה  השאלה

תנאים .1
  מקדמיים

 3 - הכוונה ל 7.1.2.2האם בסעיף   7.1.2.2  7
סיון במתן הנחיות ישנים נ

סביבתיות והיתרי בניה או 
סיון ישמספיקה שנה/שנתיים? ונ

בעריכת מסמכים סביבתיים/ 
  שנים? 3תסקירים של 

הדרישה בתנאי המקדמי 
הינה  7.1.2.2המפורט בסעיף 

שנים, כל  3לניסיון מצטבר של 
עוד ניסיון זה כולל הן ניסיון 
במתן הנחיות סביבתיות 
להיתרי בניה (או תכנון 

בהתאם להבהרה  - מפורט
להלן) והן בניסיון  3בשאלה 

בעריכה/בדיקה/ליווי תסקירי 
השפעה על הסביבה ו/או 

  מסמכים סביבתיים. 

: ניתן לצורך הדוגמא בלבד
להציג ניסיון של שנתיים במתן 
הנחיות סביבתיות להיתרי 
בניה וניסיון של שנה נוספת 
בליווי תסקירי השפעה על 

  הסביבה.

תנאים .2
  מקדמיים

האם ניתן לשנות את התנאי   7.1.2.2  7
 7.1.2.2המקדמי הנקוב בסעיף 

  לנוסח הבא: 

"שירותי תכנון בהיבטים 
סביבתיים משמעם: מתן 
הנחיות סביבתיות להיתרי בניה 

לפחות אחד מהבאים:  ו/או

ה הדרישה הינהבקשה נדחית. 
  מצטברת בלבד.
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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 

  

הפרק אליו   
מתייחסת 

  השאלה 

מס' 
  עמ' 

הסעיף 
אליו 

מתייחסת 
  השאלה

  תשובה  השאלה

עריכה ו/או בדיקה ו/או ליווי 
תסקירי השפעה על הסביבה 
ו/או מסמכים סביבתיים" . 

לשנות במקום המילה "וגם" (
  "ו/או") - ל

האם חייב להיות מצטבר גם 
  וגם?

תנאים .3
  מקדמיים

האם מתן הנחיות לתכנון   7.1.2.2  7
מפורט ייחשב כמתן הנחיות 

  סביבתיות להיתרי בניה? 

 השאלה מתקבלת באופן חלקי. 

יובהר כי ניסיון במתן הנחיות 
לתכנון מפורט  סביבתיות

עומד בדרישת הגדרת "שירותי 
תכנון בהיבטים סביבתיים" 

  בסעיף האמור.

  

  
  
  

  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
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