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  :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 

 

                                                      דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז,  - 3מספר הבהרה  תהודע
  עדכון ומענה על שאלות

  

  

  דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז .1

"), ביצועו הטופסלטופס הזמנת ההצעות למכרז שבנדון (להלן: " 2בהתאם להוראות סעיף   1.1

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

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

י המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז שבנדון, הנקוב תעדכן את המשתתפים במכרז כ

  . 10:00עד השעה  12/02/2018לטופס  יעודכן ליום  7.11.2בסעיף 

להזמנה, ככל שלא יושג היתר  2.3כן מבקשת הרשות להבהיר, כי בהתאם להוראות סעיף   1.2

ה תהיה , תעדכן הרשות את הנרשמים למכרז בהתאם, ובכלל ז29/01/2018הבניה 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  1.3

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

  .1993-חובת המכרזים, תשנ"ג

  יובהר כי לא יחול שינוי ביתר מועדי המכרז, מלבד העדכון המפורט לעיל.   1.4             

  

  שאלות ותשובות הבהרה     .  2

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

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



  

  

   

  תשובה  שאלה  סעיף מס"ד

לאיזה תכנית   21.01.0060  .1
  הסעיף: יחסימת

 'מסתכנית 
.001.100.101   

  או 

מס' תכנית 
001.021.031?  

  

  

 .זו התכנית הרלוונטית לפרגולה 001.100.101
NHR‐02‐ARC‐HOMAS‐0001   

2.  22.01.080  

22.01.090  

22.01.100  

 טעות נפלההאם 
 - והכוונה לבסעיפים 

מ"ק , והאם ניתן  40
מיכלים ש"ע  2לספק 
  ?לנפח

  ליטר. 40ולא  מ"ק 40הכוונה ל  נפלה טעות . אכן 
המציעים יידרשו להגיש הצעתם בהתאם להוראות הנקובות בסעיפים 

יוכל להציע חלופה לסעיף  האמורים. עם זאת הקבלן שיוכרז כזוכה במכרז
   בכפוף לאישור המתכנן.  מיכליםלתכנון לשני  זה 

מפעלים המתכננים הרשימת  קבל אתלוקש מב    .3
  .במכרז הנדרשומיצרים את המבנים מהסוג 

הבקשה נדחית. על המציעים לבדוק בעצמם 
  נושא זה.

  

  

  

  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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