
  

  

  
08.01.2018  

  :לכבוד
  הנרשמים למכרז

    החברה"ל מנכ לידי
        

  
  א.ג.נ.,

 להתקשרות בחוזה לביצוע מתחם מאצרות להעברת חומ"ס 2017/070/0392/00 מכרז פומבי מס': הנדון
  במסוף נהר הירדן, עבור רשות שדות התעופה 

 

,                                     25.12.2017 מיום הנרשמים למכרזפרוטוקול מפגש  - 2מספר הבהרה  תהודע
                                                                          דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, 

  עדכון ומענה על שאלות

  

   :משתתפים

סמנה"פ  –ירון בן מנשה  ,לסלילהמהנדס בכיר  - טל קציר:")הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "
אחראי תפעול מסוף  –אבי גורדון ינית באגף לוגיסטיקה, קני –מיכל ולץ , מטעם חב' מעוף מהנדסים בע"מ

  אחראי תפעול מסוף נהר הירדן. –נהר הירדן, אורן עזר 

והנרשמים . שמות ופרטי הנציגים נרשמים למכרז 4של גש הגיעו נציגיהם : למפהנרשמים למכרזנציגי 
  רשות. ל הבאגף לוגיסטיקה ש שמוריםנרשמו והם למכרז  

  :לנרשמים למכרזדגשים והבהרות  .1

כמפורט הכל  ות ומהותן,הנדרש וכן לעבודות, המכרז תנאיו מהות לגבי סקירה ניתנה .1.1
 .בהרחבה במסמכי המכרז

  הוצגו מסמכי המכרז והאופן בו על המציעים להגיש הצעתם. .1.2

הזמנת לטופס  9.6על פי המפורט בסעיף  לקיום ההצעה, כי יש להגיש את הערבות הודגש .1.1
' דמקורית ובהתאם לנוסח נספח על הערבות  להיות  .")טופס ההזמנהההצעות (להלן: "
 ., הוא היום האחרון לתוקף ההצעה למכרז20187.32. בתוקף עד ליוםלטופס ההזמנה ו

  הוצגה מפת הרשות ומיקום תיבת המכרזים בנתב"ג.  .1.2
 

הביטוח לחוזה) והצורך בבדיקתו מול חברת  1י'- ו 'י יםנספחנספח הביטוח ( נושא הודגש .1.3
בטרם תוגש ההצעה. הובהר, כי שאלות, ככל שישנן בקשר אליו, יש להגיש בתוך המועד 

  במכרז. הבהרה שאלות הגשת הקבוע ל
 

 לצרף שיש במסמכים יתרה הקפדה להקפיד המציעים על כי המשתתפים בפני הודגש .1.4
 .מתייחס הוא סעיף לאיזה מסמך כל בראש ולכתוב להצעה

  
 לטופס הזמנת ההצעות, 7.11.2, כמפורט בסעיף האחרון להגשת הצעות המועד, כי הובהר .1.5

. הודגש בפני המשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו 10:00 השעה עד 2018.1.22הינו יום 
, לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם לעילהנקובים  והשעה המועדלתיבת המכרזים לאחר 

  .1993- (ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג20להוראת תקנה 



  

  

כל ההודעות וההבהרות ולרבות  המכרז מסמכימסמכי ההצעה (לרבות  את כי, הובהר עוד .1.6
 מספורם פי על עוקב באופן וסדורים כרוכים כשהם להגיש יש, )שנמסרו במהלך המכרז

 .למשתתפים נמסר אשר בקובץ הקבוע

 הזמנהה לטופס 9 בסעיף המפורטים הנדרשים התצהירים את כי, המשתתפים בפני הודגש .1.7
-"אתשל], חדש[נוסח  הראיות פקודת פי על וחתומים ערוכים, מקוריים כשהם להגיש יש

1971. 

ומפרט טכני מעודכן אשר יבוא ) ובו תכניות CDבמהלך המפגש נמסר  למשתתפים דיסק ( .1.8
על המשתתפים לחתום על הדיסק , במקום המפרט אשר פורסם במסגרת מסמכי המכרז

  .כנדרש הצעתם כשהוא חתוםולהחזירו במסגרת הגשת 

אשר יחליף את  מעודכן כמויות כתבלמשתתפים דיסק בינארית ובו  מסר נבמהלך המפגש  .1.9

לכתחילה למסמכי המכרז במועד פרסומם. הוסבר למשתתפים מכתב הכמויות אשר צורף 

יש למלא את המחירים בדיסק הבינארית, להדפיס, לחתום על התדפיס ולהגיש את  כי

החתום בצרוף קובץ הבינארית המלא (על גבי דיסק או קי). מציע  המעודכן  כתב הכמויות 

אשר לא יגיש הצעה  מודפסת וחתומה הצעתו תיפסל. כמו כן הובהר, כי בכל מקרה של 

סתירה ו/או אי התאמה בין  ההצעה המודפסת החתומה וקובץ ההצעה בבינארית, 

 ההצעה המודפסת והחתומה תהיה ההצעה הקובעת.

 המעודכן הכמויות כתב אתולהגיש  למלא שעליהם לכך לב לשים המציעים על כי יובהר עוד

  .הסף על להיפסל הצעתו עלולה כן יעשה שלא ומציע בלבד

  :דגש עלמתן את מהות הפרויקט תוך  והסביר נציגי הרשות  .1.10

 במועד שיידרש. הפרויקט")נשוא המכרז (להלן: " חשיבות  השלמת ביצוע הפרוייקט .1.10.1

תתבצע כאשר המסוף פעיל וכי הקבלן הזוכה יידרש לפעול בתיאום עם כל העבודה  .1.10.2

 גורמי המסוף הרלוונטיים ובכללם גורמי הבטיחות והביטחון במסוף.

 : הקצבים .1.10.3

נציגי הרשות הבהירו את נושא ההקצבים המפורט בכתב הכמויות המעודכן, 

 :כדלקמן

 .₪ 100,000של בסך מחיר קבוע  על המציעים להטמיע – 90.1.0010   .1.10.3.1

בסעיף זה יחולק וישולם לקבלן המציע המחיר שימולא ע"י  – 51.09.1190   .1.10.3.2
ובהתאם  בפרויקטשיבוצעו בהתאם למספר חודשי העבודה הזוכה 

 .להחלטת הרשות

כולל את כל הקשור ביסוד לרבות קידוח, בסעיף זה המחיר  – 08.01.130   .1.10.3.3
הברגים לעמודי היסוד  אספקת ויציקת הבטון, ברזלי זיון, צינורות בקרה.

 ירכיב וימקם אותם בתוך היציקה.הזוכה והקבלן  רשות יסופקו ע"י ה

 מטר.   3.2ג'רזי + גדר) יהיה -גובה כולל של האלמנט המחובר (ניויובהר כי  .1.10.3.4



  

  

 : דגשי עבודה .1.10.4

לילה ובאמצעות סככת שעות הכל יציקות הבטון של המשטחים יבוצעו ב .1.10.4.1
 טין את הסיכוי להופעת סדקים.כדי להקוזאת בצל למשך מספר ימים 

 אישור קבלני משנה .1.10.5

לקחת בחשבון כי כל קבלן משנה שיש  מציעים בהתאם לכתוב בחוזה על ה .1.10.5.1
ה של בדעתם לקחת לביצוע העבודה ייבדק לפני ולפנים כדי להניח את דעת

כשיר לביצוע עבודה מהסוג הנדרש, באיכות אכן שקבלן המשנה  הרשות 
והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של  הנדרשת ובהיקפים הנדרשים

 .הרשות

 ממ"מ יביל .1.10.6

"מ יביל או קונבנציונלי שניתן לספק מממציעים הובהר ל - 21.01.0010   .1.10.6.1
 פיקוד העורף.בכפוף לאישור ובתנאי שיבוצע ע"פ מסמכי המכרז ו

 מערכות גילוי אש .1.10.7

העובדה שמערכות גילוי אש שמופיעות במכרז חייבות מציעים הובהרה ל .1.10.7.1
להיות בתאימות מלאה למערכות הגילוי שמאופיינות ועובדות ברשות 

שווה ערך בסעיפים למוצר ולכן לא תוכל להיות גמישות בנוגע  (סימפלקס)
 אלה.

 בו עתיד להתבצע הפרויקט.נערך סיור באתר העבודה  .1.11

  רזדחיית המועד האחרון להגשת ההצעות במכ .2

לטופס הזמנת ההצעות למכרז שבנדון (להלן: "הטופס"), ביצועו  2בהתאם להוראות סעיף   2.1

ותוקפו של המכרז מותנה בקבלתו של היתר בניה. רשות שדות התעופה (להלן: "הרשות") 

תעדכן כי נכון למועד פרסום הבהרה זו, טרם התקבל היתר הבניה הנדרש. לפיכך, הרשות  

במכרז כי המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז שבנדון, הנקוב  תעדכן את המשתתפים

  . 10:00עד השעה  29/01/2018לטופס  יעודכן ליום  7.11.2בסעיף 

להזמנה, ככל שלא יושג היתר  2.3כן מבקשת הרשות להבהיר, כי בהתאם להוראות סעיף   2.2

ובכלל זה תהיה  , תעדכן הרשות את הנרשמים למכרז בהתאם,15/01/2018הבניה עד ליום 

רשאית להודיע על דחייה נוספת של המועד האחרון להגשת ההצעות, והכול בהתאם 

  לסמכותה מכוח הוראות מסמכי המכרז וכל דין.

  מודגש בפני המשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה  2.3

(ב) לתקנות 20להוראת תקנה  הנקובים בסעיף זה לעיל, לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם

  .1993-חובת המכרזים, תשנ"ג

  יובהר כי לא יחול שינוי ביתר מועדי המכרז, מלבד העדכון המפורט לעיל.   2.4             



  

  

  

  עדכון נציג הרשות האחראי למכרז .3

הרשות תעדכן את הנרשמים למכרז כי מעתה, נציגת הרשות האחראית למכרז זה, אשר אליה יש 

(אשר  בכתב את כל השאלות והבירורים הינה גב' מיכל ולץ, קניינית באגף לוגיסטיקהלהפנות 

. הפנייה כאמור תבוא במקומו של מר מיכאל גרינברג שפרטיו מופיעים בטופס הזמנת ההצעות)

 michalve@iaa.gov.il לטופס ההזמנה, לדוא"ל שכתובתו: 25תתבצע באופן ובהתאם לאמור בסעיף 

. על המציעים לוודא טלפונית את קבלת שאלות ההבהרה (בין אם 03-9711296 או לפקס שמספרו

-03או  03-9750202הן הוגשו באמצעות דוא"ל או באמצעות פקס כמפורט לעיל) בטלפון שמספרו:

9750581.  

  

  :שאלות ותשובות הבהרה  .4

לטופס הזמנת ההצעות נשוא המכרז שבנדון, תשיב רשות שדות  25בהתאם להוראות סעיף 

  במכרז, כדלקמן: מהמשתתפים") לשאלות מי הרשותהתעופה (להלן: "

  תשובה  שאלה  מסמך מס"ד

, לאחר קבלת היתר הבנייה האם  טופס הזמנת הצעות  .1
  צריך להגיש היתר חדשהקבלן 

   עבור חלק מהעבודות בפרויקט?

   לא. 

. לא נדרש להגיש לפרויקטיש היתר 
  ב.היתר שו

 ןמכרז כולעבודות נשוא ההאם ה  כתב כמויות  .2
 ביצוע על ידי הקבלןולתכנון הינן 
שנדרש מהקבלן הזוכה או  הזוכה

המבנים של רק תכנון וביצוע 
היבילים המופיעים בכתב 

  ?הכמויות

המכרז הינו מכרז ביצוע בלבד, 
המבנים רק הפרק של כאשר 
וגדר כמבנה נפרד (מבנה מה, ליםהיבי

יידרש ע"י הקבלן לתכנון  )03
  .ולביצוע

לשוחות  51.06.0080סעיף   כתב כמויות  .3
  ?השוחות קהבקרה, מה עומ

 ,בכל מקום בו נדרשת שוחת בקרה
עומקה וכן מאפיינים נוספים 

מצוינים בתכנית. כל שוחה בעומק 
  . שונה

 נדרש, מבנה חדר משאבות סעיף ב  כתב כמויות  .4
כאשר , לתמחר לפי כל היועצים

ך אין תכנית לציוד ולמשאבות בתו
   .המבנה

   ?קומפלטמה תכולת ה  .א

כולל הקומפלט האם   .ב
  ?משאבות וציוד

, 21.01.0050בסעיף מס'   .א
הסעיף כולל רק את המבנה 

ללא הציוד של המשאבות 
במסמכי  קיימתעצמן.  
תכנית לסידור הציוד המכרז 

   בתוך החדר

נמדדות  המשאבות  .ב
בנפרד ואינן חלק ומשולמות 

  .קומפלטמה



  

  

  

  

  

  בברכה,                                                                                                                      
  
  

  מיכל ולץ, קניינית
  אגף לוגיסטיקה

  רשות שדות התעופה

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז - על  םא חתווכשה הז מסמך
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