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14.08.2017  

  אל:_____________

  פקס:________________

  
  

     1מס'  הודעה
לטופס  1ו' -מענה על שאלות ועדכון נספחים ה' ו – 18.07.2017מיום  מציעים   סיכום מפגש 

  הזמנת ההצעות 
  

תכנון, אספקה, התקנה, שדרוג ואחזקה כולל של מערכות כריזה  - 2017/073/0001/00' מס פומבי מכרז
   ברשות שדות התעופה

    
  :המשתתפים נציגי  

 ,האישיים פרטיהם .")המכרז(להלן: " שבנדון מכרזב ףהשתתנרשמו כי יש בכוונתם לאשר  משתתפים  שבע
  נציגי הרשות. אצל   שמורים ,כפי שנרשמו בתחילת המפגש

  
  :שדות התעופה (להלן: "הרשות") רשותנציגי  
  .תצוגה ושמערמ"ח  –י. סעצ'י מר  

  .רמ"ד תצוגה ושמע – כ. חגימר 
  יועץ לחטיבת אחזקה –מר א. בראון 
  מתכנן  –מר ג. צ'ארני 

  התקשרויות אחזקה קניינית  –כהן פנקר  .מ ב'ג
  רפרנט רכש בכיר   -אורגד נ. מר

   
  :אשר הועלו במהלך המפגש קרי הדבריםילהלן ע

 במפגש נרשמו וחתמו על הטופס המיוחד  המשתתפים כי  ,נבדק .1

 .את הצעתו הכספיתרשאי להגיש ייחשב כמשתתף במפגש ויהיה כי רק מי שנרשם  ,הובהר למשתתפים

י יותנא לטופס הזמנת ההצעות 5הדרישות המקדמיות למכרז זה, כמפורט בסעיף  ניתנו הסברים בדבר .2

  .")הזמנת ההצעות"המכרז (להלן: 

   .הזמנת ההצעותלטופס  6כמפורט בסעיף  ,מסמכי המענה של ההצעותיש לצרף לאשר פורטו המסמכים  .3

ויש לצרפן למעטפת נן חלק ממסמכי המכרז יה ,ידי הרשות שלחו עליכי כל ההודעות שי ,כן הודגשכמו 

   .טופס ההרשמה של העתק וכן  כשהן חתומות ההצעה

' לטופס הזמנת ההצעות, הערבות על זהובהרה הדרישה לערבות לקיום המכרז ,נוסחה כמפורט בנספח  .4

  .6.8כמפורט בסעיף  , 01.05.2018 -ותוקפה עד ל₪  220,000סך 
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 .הזמנת ההצעותלטופס  7בסעיף בהתאם לאמור ומפורט  ,ובהר אופן הגשת ההצעהה .5

 לטופס הזמנת ההצעות . 10כמפורט בסעיף  01.05.2018הינו עד ל הובהר כי תוקף ההצעה  .6

  לטופס הזמנת ההצעות . 11הובהר אופן בחירת הזוכה במכרז ,כמפורט בסעיף  .7

מיקום הגשת  הוסבר  וכן  10:00שעה  ,21.08.2017 הינולהגשת ההצעות למכרז, שמועד  הובהר כי  .8

 הצעות.ההזמנת לטופס   7.12 משנה מפורט בסעיףבהתאם להכל ההצעה, 

  .ידוןתתתקבל ולא , לא המועד והשעה אשר נקבעו לעיללאחר  אשר תוגש הצעהכי  ,הודגש

לרבות  ,בלבד פנו לרשות באמצעות הפקסואשר י ,רוריםיבהפניית שאלות והאחרון ל  כי המועד ,הודגש .9

 ,ע"י הח"מ תנו בכתבניירק תשובות שכי  ,הובהר .08.08.2017 ליום עדהינו טוח, יבהבנושאי פניות 

 .לכל דבר ועניין ,תחייבנה את הרשות

   כי אין לשנות  ,והודגש ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו להזמנת ההצעות ורפיםהמצ כל הנספחים הוסברו .10

    הדרישות בדבר לרבות  ,בלבד במקורשו יוגידי הרשות ואשר הוכתבו על אשר  ,מנוסח המסמכיםכלל        

 במקומות הנדרשים. ,רו"ח עו"ד/חתימות  ייהצורך באימות       

ומהווים חלק בלתי נפרד  לחוזה ורפיםביטוח ואישור עריכת הביטוחים, המצקין ואחריות בנזי נוסח נספח .11

 .או תיקון/ולא יחול בהם כל שינוי ו ידי הרשותכפי שהוכתבו על נוסחים אלה הינם  כי  ,. הובהרהימנו

 ייערכו או הוספה, אשר /וו/או עדכון שינוי ו/או תיקון הבהרה ו/או ם יבוצע  בהם א או הוספה, למעט/ו

 . ההליך המכרזי במסגרת  ,[ככל וייערכו] על ידי הרשות

שיוכלו מנת  על ,מטעמםהמבטחות חברות הביטוח ל דרישות הביטוחלהעביר את  משתתפים,ל וצעה

  . בעת הגשת הצעתם ,ולקחתן בחשבון תם הכספיתהצעהגשת  טרם ,את עלויות הביטוח בחוןל

מועד הבתוך  ,יש להפנות לרשות ,הביטוח נושאיכל הקשור לכולל ב  ,הבהרה ו/או כי כל שאלה ,הודגש

טוח במסגרת ימסמכי הב הגשתכי  ,עוד הובהר .לעיל  24סעיף בכנקוב  ,ובירורים השאלות הגשתלשנקבע 

כהסתייגות  נהתיחשב ,הערות / השמטות / מחיקותאו /וכשהם כוללים תוספות , ההצעה למכרזהגשת 

  .ללהיפסוהצעה כזו עלולה  ,י המכרזימתנאמהותיות 

 .יםהזוכ יםהחוזה, שייחתם עם המציעהנקובות הוראות ה בדברניתן הסבר כללי  .12

(כתב כמויות מעודכן)מעודכן לאתר  1ו' -עים הועלה נספח ה'  ובקשת הבהרה של מי מהמצלאור  .13

 האינטרנט של הרשות. 

 יש להתייחס לנספחים אלו בזמן מתן ההצעה. 

  להלן דגשים:  הנדרשת ההעבוד תכולתעיקרי בדבר מקצועית סקירה  ניתנה   .14

) ולא מערכת פינוי בחירום Public Addressהמערכת הנדרשת הינה מערכת כריזה תפעולית לקהל (  .א

)Voice Evacuation .( 
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הממשקים הנדרשים למערכות הבטיחות כוללים השתקה והתפרצות ממערכות החירום למערכת   .ב

 הכריזה הנדרשת. 

המערכת המוגדרת חיונית לתפקוד השדה ולכן הדרישה לשרידות מובנת, מרמת ערוץ ההגברה הבודד   .ג

 ועד לשרתי הניהול והבקרה של המערכת. 

ת בחדרי תקשורת הסמוכים לאזורי ההגברה המערכת תותקן בצורה מבוזר –ברמת ערוצי ההגברה   .ד

בגיבוי חם.  n+1הפיזיים (קווי רמקולים), כאשר לכל ערוץ הגברה בחדר תקשורת נדרשת שרידות 

ברמת שרתי המערכת, השרידות מובנת ע"י שני חדרי שרתים מרכזיים, שעיקר ייעודם הוא ניטור 

בחדר תקשורת שאינו מכיל כיום ציוד גם בעת סיור למשתתפי המפגש  . היבטים אלה הודגמוואחזקה

ובאחד ממוקדי ההגברה והאחזקה בהם  התקין ציוד הגברה במתווה המבוזר,הגברה, בו מתוכנן ל

 יותקנו שרתי הניהול והבקרה

מימוש המערכת יהיה בשלבים על בסיס הנחיות המזמין, כאשר בכל שלב יידרש הזוכה לגבש ולהציג   .ה

 חה הפרעה מינימלית לפעילות המבצעית השוטפת של השדה. לאישור המנהל תכנית מימוש המבטי

הובהר כי ההדרכות, הסמכות הבטיחות (כולל עבודה בגובה) לעובדים מטעם הזוכה יהיו באחריותו   .ו

 בלבד. 

הובהר כי הצוות הטכני מטעם הזוכה לשלבי התכנון וההתקנה יכול לכלול גם קבלני משנה ובלבד   .ז

  שיעמדו בכל דרישות המכרז. 

 

 רשות.  הבמהלך המכרז ומענה  ושנשאל ותשאל להלן .15

  

  תשובה שאלה
 

טופס ההצעה  2האם יש לצרף למעטפה מס' 
 ? 1ו' -הכספית את נספח ו' ו

יש להכניס את כתב הכמויות וההצעה  2חיובי למעטפה מס' 
 בלבד!הכספית 

מבוקש לדחות את מועד הגשת ההצעות 
 לחודש ספטמבר 

 לא יחול שינוי במועד הגשת ההצעות 

מוגדרת "תנאי חובה"  1.1דרישתכם  בסעיף 
אך אינה מופיעה בטבלאות נספח ה' 

(דרישות חובה טכניות ושקלול איכות). כיצד 
 יש לענות על הדרישות בסעיף זה?

  הדרישה הושמטה בטעות.  
פורסם באתר  14.08.2017נוסח עדכני הנושא תאריך 

  הרשות. 
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 1.1.1האם הדרישה לצוות הטכני סעיף 
לפרט הינה ליום הגשת ההצעות ומתייחסת 

 לצוות המועסק ע"י המציע באופן קבוע? 

ז' וכן מובהר כי המציע יכול להסתמך על צוות 13ראה סעיף 
היצרן אשר ישולבו בתהליך התכנון המפורט וההתקנה עם 

 זאת הזוכה יחויב להציג צוות טכני מקומי אשר עבר את
הסמכות היצרן כתנאי לקבלת תעודת גמר כמפורט בסעיף 

  למפרט הטכני 8.27
קש אפיון של הרמקולים הנדרשים ומב

למפרט  7.2בסעיף כמפורט לאחזקה/החלפה 
 הטכני

מאחר וייצורם של רוב הרמקולים הקיימים הופסק, להלן 
רשימת דגמים עדכניים התואמים לתכונות הרמקולים 

  ם לספרור בכתב הכמויות): שיידרשו לאספקה (בהתא
  Penton LCS8+T  -בכ"כ)  17(סעיף  8רמקול תיקרה  "

  TOA SC‐630M   - בכ"כ)  18וואט (סעיף  30רמקול שופר 
  TOA SC‐615M  -בכ"כ)  19וואט  (סעיף  15רמקול שופר 

 Tannoy CMS  -בכ"כ)  20קואקסיילי   (סעיף  12רמקול "
1201DC  

  WHD LA 1000  - בכ"כ)  21קולונות פסיביות  (סעיף 
  JBL DSX430  -בכ"כ)  22קולונות אקטיביות  (סעיף 

מודגש בזאת כי על הקבלן הזוכה יהיה להחליף רמקולים 
קיימים לרמקולים עדכניים, כולל התאמת הרמקול החליפי 

לצבע הנדרש, הן במסגרת אחזקת שבר והן במסגרת 
  אחזקה מונעת. 

ם חליפיים שיהיו שווי ערך הקבלן יוכל להציע למזמין, רמקולי
או טובים יותר מהרמקולים הנ"ל, אך למזמין שמורה הזכות 

 הבלעדית לאשר או לפסול כל רמקול חלופי שיוצע.
 17האם כמות הרמקולים המוצגת בסעיפים 

בכתב הכמויות משקפת את כמות  22עד 
הרמקולים הקיימים, או את כמות הרמקולים 

 הצפויים להחלפה?

כמויות הרמקולים בסעיפים אלו נפלה טעות סופר, בהצגת 
  14.08.2017 כתב הכמויות המעודכן באתר מתאריך

  משקפת את כמות הרמקולים להחלפה.
מובהר כי המזמין רשאי להזמין כמויות שונות מהרשום 

  בכתב הכמויות המעודכן. 

 2בכתב הכמויות מצוינת כמות  9בסעיף 
 Text Toלתמחור "שרת הודעות וניהול כולל 

Speech "-  האם הכוונה לשרת אחד לניהול
, או  Text To Speechושרת אחד למערכת 

 לשני שרתים מכל סוג?.

ד' מודגש כי כמות השרתים הנדרשים בכל 13ראה סעיף 
ע"י  אחד ממרכזי הבקרה הינה בהתאם למערכת המוצעת

המציע וכוללת חומרה ותוכנה להפעלה מיטבית של המערכת 
 .   ע"פ הדרישות המפורטות

מהמפרט נראה שנדרש תכנון עבור חדר  
בקרה ראשי אחד. האם יהיה צורך בעמדת 

גבוי חמה?, גבוי חירום. מה רמת הגבוי 
הנדרשת? כמה שעות גבוי בהפעלה מלאה?

  . ד'13 -א' ו13ראה סעיפים 
) הינה POEאספקת מתחי הזנה למערכת (כולל מובהר כי 

 באחריות המזמין. 
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מבוקשת   -בכתב הכמויות  9לגבי ספרור 
לגבי כמות עמדות ההפעלה של  הבהרה

Text To Speech .שנדרש לספק ,  
האם לכל עמדת הפעלה נדרש לספק גם את 

מרכיבי החומרה. במידה שכן נבקש לקבל 
 את מאפייני החומרה הנדרשת.

משקי תוכנה שיאפשרו נדרשים מ Text To Speechלמערכת 
העברת הודעות ממערכות ממוחשבות כגון מערכת מידע 

  ) .Flight Information Display Systemחזותי על טיסות (
בנוסף לממשקים אלה נדרשת יכולת הפעלה של הודעות 

עמדות הפעלה בשלב  4עד  - ממוקדי טיפול בנוסעים 
  משקי התכנה הנ"ל).הראשון (לא כולל מ

החומרה המומלצת לעמדות אלה הינה על פי הגדרות היצרן 
  ואספקתה באחריות הקבלן הזוכה.

בהתאם נוספה שורה לכתב הכמויות המעודכן שתוכל לשמש 
  גם לצורך הרחבה עתידית אפשרית של כמות העמדות.

 

Text To Speech  -  השרת אמור לתמוך
ות בשמונה שפות, עם כמה שפות מותקנ

בפועל אמור להיות השרת מסופק? 

 יש להיצמד לנדרש במסמכי המכרז.

למפרט הטכני,  8.6על פי המוגדר בסעיף 
הבהרה על  מבוקשתבוצע העבודה בשלבים. 

דרש אינטגרציה יאופן ביצוע העבודה והאם ת
 עם המערכות הקיימות.

 11 -ו 10למפרט הטכני וסעיפים  9.7 -ו 9.5ראה סעיפים  
   .יותלכתב הכמו

 .לסיכום מפגש וסיור המציעים ה'13בסעיף ראה גם הבהרה 

האם במסגרת הבדיקות כנדרש  בסעיף 
יש לבצע  גם כיווני סאונד וכיול  8.14

המערכת בכל האזורים  לרבות שטחים 
ציבוריים.

  למפרט הטכני. 3.34בסעיף  ראה כמפורט
מובהר כי הדרישה מתייחסת לכל אזור כריזה, קיים או חדש, 

 פיזי או וירטואלי, שיחובר אל רכיבי המערכת החדשה.

באחריות מי לספק  במת הרמה חשמלית  
לצורך החלפה והתקנה של אמצעי קצה 

 ואביזרים במידת הצורך?

 במכרז. האחריות לאספקת במת הרמה היא של הזוכה
  בהתאם נוספה שורה לעלות יומית להשכרת במת הרמה. 

במת הרמה לשימוש הקבלן עם זאת, ישתדל המזמין לספק 
  הזוכה בכפוף לזמינות הציוד בנתב"ג.

עילה לעיכוב אינו מהווה במת הרמה  העדרמובהר כי 
  הביצוע.

רק לאחר  וידרשו אמצעי הרמה ייחודיים, יסופקו אלה היה
  .המזמין  עם אישור ותיאום

) 1קובץ הזמנת ההצעות (סעיף ו' 53בעמוד 
לקבל "נחתכו" מספרי הסעיפים. מבקשים 
את כתב הכמויות מודפס עם מספרי 

הסעיפים.

  .לאתר רש"ת  מחדש נספח הועלה
 

המערכת מאופיינת על פי ציוד של יצרן 
מסוים, האם יתקבלו ציודים אחרים ולפי איזה 

 מדדים?

תתקבל כל מערכת ובלבד שתעמוד בדרישות הטכניות 
  המפורטות בנספח ה' לטופס הזמנת ההצעות. 

ע"פ המפורט בנספח  םמדדים ומשקלי לכל מערכת יינתנו
 לטופס הזמנת ההצעות.  1ה'

 –למפרט הטכני  4.3.2סל הכרטיסים בסעיף 
, ואט 2200נדרש סה"כ הספק כללי מעל 

  ואט בלבד? 600 - האם ניתן להסתפק ב

  דרישות המפרט הם בהתאם לצרכי המזמין. 
בהם מוצגת  4.3.10.2 -ו 4.3.2עם זאת מובהר כי סעיפים 

למסגרת, אינם סעיפי  2200Wשה להספק מזערי של הדרי
  בלבד. האיכות חובה אלא לשקלול 
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להערכתנו מוריד סל כרטיסים את אמינות 
המערכת (חיבורים פריקים נוספים) ובכל 

של מערכות מסוג זה אמור  MTBFמקרה 
שעות, כך שהחלפה  100000להיות מעל ל 

מהירה (בכל מקרה זה כמה דקות ) של 
כרטיס לעומת החלפת מגבר לא ממש מהווה 

  יתרון, אלא גוררת עלויות נוספות.
 נשמח לקבל הסבר

למפרט הטכני לעניין "גיבוי חם"  3.17-ו 2.8ראה סעיף 
 למגברים. 

ספק הרשות ותתקין אור במפרט תיעל פי הת
ציוד נוסף רב ויקר (מתגים וכבילת רשת ) 

אשר ללא ספק משפיעים על עלות הפרויקט 
  ומשתנים ממערכת למערכת. 

האם תהיה לכך השפעה בשקלול ההצעה 
 הזוכה ?

המערכת הנדרשת הינה על פי צרכי המזמין ומבוססת על 
  שמיושמת על ידי המזמין. IPתשתית 

לשקלל עלויות של היבטים שאינם חלק אין בכוונת המזמין 
 מכתב הכמויות.

 3.34בסעיף מתבקשת הבהרה למונח 
‐STIלמפרט הטכני (רמת המובנות הנדרשת) 

D  

,  המכיל  IEC 60268‐16 ed4 2011המציע מופנה לתקן 
+ A - , לפי אותיות לועזיות (מSTI –ִמדַרג ברור של אינדקס ה 

) 0.62 -ומינלית ל(שווה נ D), בו ימצא בקטגוריה Uעד 
 הגדרות ברורות של סוג ומורכבות המידע המועבר. 

על פי המתואר במפרט הטכני, לא יוחלפו 
רמקולים ולא תשתנה טכנולוגיה באתרים 

הבעייתיים (אולם קבלת הפנים האולם העגול 
  ) בשלב הראשון.'וכו

בתנאים אלו (כידוע  STIאיך ניתן לשנות את ה
EQ  יכול לעשות מעט מאוד עם הדהוד או

רמקולים לא מתאימים או ממוקמים לא נכון).

  למפרט הטכני. 2.7ראה סעיף 
אין מדובר בהחלפת רמקולים (למעט מקולקלים) בשלב 

לספק מערכת שביצועיה בתחום נדרשים היישום, המציעים 
המובנות יהיו זהים או טובים מהמערכת הקיימת, על פי 

 במפרט. 3.34הגדרות סעיף 

בעצמה כל  PINK NOISEשיטת הבדיקה (
גבוה. כיצד  STIשהיא ) אינה מבטיחה 

תתבצע הבדיקה האם יש כוונה להביא קבלן 
או שזה באחריות  STIחיצוני עם ציוד לבדיקת 

הספק?

 3.34בסעיף המפורט  –הביצוע הינו באחריות הקבלן הזוכה 
 הטכני. למפרט

יקרופון  לא ברורה מטרת הצג בעמדות המ
נא הבהירו.

על הצג  -בהנחה שמדובר על הצג הנדרש בעמדת ההכרזה 
 מופיע שם האזור שנבחר להכרזה.

מדוע יש עמדת הכרזה לעשרות אזורים (עד  
) ועוד במיקרופון עם חיוג שלא מאפשר 999

לדעת מראש לאיזה אזור לחייג או שהמטרה 
רק להוסיף אזור או שניים מעל הארבעה? 

.פרוט למיקרופונים אלו נשמח לקבל

העמדה מאפשרת כריזה פרטנית לכל אזור פיזי ו/או 
וירטואלי כאשר על הצג מופיע שם האזור שנבחר להכרזה 

  מיד עם "חיוגו". 
 - מאחר והתשתית לעמדות ההכרזה היא באחריות המזמין 

 מיקומן של העמדות השונות אינו רלוונטי בשלב זה
רכת מתבקשת הבהרה לכך כי קווי המע

 –פרוסים בלולאות אך יש דרישה לקצה קו 
 האין זאת סתירה?

כל לולאת קווי הרמקולים מתחילה ומסתיימת באותו חדר 
 תקשורת כך שאין סתירה. 
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הספקי אזורים  אינם מצוינים וחלק מהאזורים 
  בוודאי די דומים. 

האם יתכן כי יתקבל תכנון עדיף בהקצאת 
לעומת מגברים בעלי הספק קבוע מראש 
  תכנון המבוסס על סלי כרטיסים?

 

על  ומודולריתהמערכת הנדרשת הינה מערכת מבוזרת 
 3.1תשתית אחודה למערכות כריזה ואחרות כמפורט בסעיף 

 למפרט על פי צרכי המזמין. 

כבילה התשתית התבקשה הבהרה לגבי 
 .מיקרופונים קיימים

 . הכבילה הינה באחריות המזמין –השאלה אינה רלוונטית 

איזה סוג תשתית מובילים נדרש לצורך ביצוע 
  ההתאמות?

 

 .הכבילה הינה באחריות המזמין –השאלה אינה רלוונטית 

יידרש  IPבגין המעבר למערכת מבוססת 
להעתיק קווי רמקולים קיימים לחדרי 

  תקשורת שונים.
a. ?כמה קווי רמקולים "דרשו לצורך העתקה 
bדרשו . מה אורכי התשתיות והכבילה שיי     

לצורך כך?

אין כוונה לפרוש קווי רמקולים חדשים אלא להשתמש 
בכבילה הקיימת כפי שהוצג למשתתפים במפגש וסיור 

 .הקבלנים

האם העבודה תתבצע בשעות עבודה רגילות, 
 או עבודות לילה?

תכנון הביצוע הפרטני הינו באחריות הקבלן הזוכה, בכפוף 
התקין של תנועת הנוסעים, לשיקולי צמצום פגיעה במהלך 

 לגביהם יונחה הקבלן הזוכה על ידי המזמין
  שערים:

a) כמה שערים.GATES קיימים היום עבורם (
  אנו נדרשים לתת מענה?

b כמה שערים נדרש לתת מענה בעתיד.
 והאם צריך לספקם היום?

כמות השערים בטרמינלים השונים משוקפת בכתב הכמויות 
למפרט על פי כמות עמדות  ובנספחי הפרישה המצורפים

 .ההכרזה הנדרשות

  אבן דרך:
a. ?מהם אבני הדרך לביצוע  
b.  ?מהם אבני הדרך לתשלום 

a אבני הדרך לביצוע יוצגו על ידי הקבלן על בסיס הזמנות .
בפועל של המזמין ויתואמו במגבלות פעילויות שוטפות 

  בנתב"ג. 
b לחוזה 9על פי סעיף  - .  אבני דרך לתשלום 

  כיצד יתבצע תהליך ההחלפה/שדרוג?
a?לוח זמנים .  
b)?מטריקס תהליך קבלה .SUBMISSION 

MATRIX(  
c כמה ואיזה שלבי ביצוע עד לשדרוג כל.

המערכת?

 .על פי צרכי המזמין בתאום עם מנהל החוזה

 4.1.2קיימות כפילויות רבות, למשל סעיף  
אודה על קבלת הסבר  4.2.2זהה לסעיף 

 מפורט.

בשני תתי הסעיפים אכן זהה אך כל תת סעיף  המינוח
  מתייחס לסעיף האב:

  4.1מתייחס לפריט הנדרש בסעיף  4.1.2סעיף 
 4.2מתייחס לפריט הנדרש בסעיף  4.2.2סעיף 

האם הכוונה לחיבור מגברים ב  - 4.5.3סעיף 
POE? 

) 4.5תת סעיף זה מתייחס לנדרש במפרט בסעיף האב (
 ואינו מתייחס למגברי ההספק

 )4.6תת סעיף זה מתייחס לנדרש במפרט בסעיף האב (לאיזה מתאם הכוונה - 4.6.1סעיף 

 )4.7תת סעיף זה מתייחס לנדרש במפרט בסעיף האב (לאיזה מתאם הכוונה  - 4.7.1סעיף 
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 )4.9תת סעיף זה מתייחס לנדרש במפרט בסעיף האב ( לאיזו יחידה הכוונה - 4.9.1סעיף 
 )4.10תת סעיף זה מתייחס לנדרש במפרט בסעיף האב (יחידה הכוונה לאיזו -  4.10.1סעיף 

 12סה"כ  4.9.1.- 4.10.6.6כל סעיפים בין : 
כל הסעיפים  2לנספח ה  54סעיפים בעמוד 

  האלה לא ברורים על איזו יחידה מדובר ?
  
 

אלה תתי סעיפים במפרט, שהדרישות בהם נוגעות לפריטים 
 הנדרשים בסעיפי האב במפרט

להוסיף סעיף נפרד בכתב  מבוקש  .א
הכמויות בגין אחריות לרמקולים , זאת 

מאחר והסכום עבור אחריות הרמקולים 
הינו קבוע ואינו יכול להיות מועמס באופן 
יחסי על הציוד שלא, בהכרח יירכש כולו.

הבהרה האם הקבלן נדרש  מתבקשת  .ב
לתת אחריות לרמקולים הקיימים 
זאת  שהותקנו על ידי אחרים ובמסגרת

יצטרך לתקנם כולל החלפת חלפים 
 מקולקלים וזאת ללא חיוב? 

  הבקשה נדחית.   .א
 7.3 - , ו7.2, 4.13, 3.3, 3.2, 2.12ראה גם סעיפים 

 למפרט הטכני.
בגין החלפת כל רמקול תקול, תשולם לקבלן התמורה   .ב

  17-22 - למפרט ו 7.3 פיםבסעי ע"פ המפורט כמוצג
  בכתב הכמויות.  
חלפת רמקולים שבוצעו בפועל התשלומים בגין ה

  יצטרפו לעלות האחזקה.
האחריות לרמקולים תחול מיום חתימת החוזה עם 

הקבלן הזוכה.
להוסיף סעיף בכתב הכמויות  בגין  מבוקש 

 עלויות ההדרכה הנדרשות
הבקשה נדחית. הצעות המחיר על פי כתב הכמויות במכרז 

 רז.  כוללות את כל ההדרכות בארץ הנדרשות במסמכי המכ
להוסיף סעיף בכתב הכמויות  בגין   מבוקש

עבודות הבדיקות 
ההצעה אמורה לכלול גם את עלות  -הבקשה נדחית 

הבדיקות.
להוסיף סעיף בכתב הכמויות  בגין   מבוקש

עוד הנדרש  יהת
ההצעה אמורה לכלול גם את עלות  -הבקשה נדחית 

התיעוד.
סעיף חדש בכתב הכמויות   מבוקש הוספת

בגין עבודות  האינטגרציה ,של חיבור מערכת 
חדשה באזור מסוים למערכות הקיימות, 

עבור שלבי ביניים על מנת שתתאפשר 
עבודה שוטפת של כל המערכות בטרמינל

האינטגרציה כלולה בתכולה הנדרשת -הבקשה נדחית 
 ותמורתה הינה חלק מסעיפי כתב הכמויות.

  

                      

   

    

                                                                                    

ע להגיש הודעה זו כשהיא מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין. על המצי
 ידו, כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז.חתומה על 

   
                                         

  בכבוד רב,               

 
      פנקר, קניינית –מורן כהן                  

  התקשרויות אחזקה                 
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  פנקר  –מורן כהן  –אל:   מחלקת התקשרויות אחזקה  

   9752608-03באמצעות פקס מס':           

  

  

  
     1מס'  הודעה

לטופס  1ו' -מענה על שאלות ועדכון נספחים ה' ו – 18.07.2017מיום  מציעים  סיכום מפגש  
  הזמנת ההצעות 

  
תכנון, אספקה, התקנה, שדרוג ואחזקה כולל של מערכות כריזה  - 2017/073/0001/00' מס פומבי מכרז

   ברשות שדות התעופה

  

 

מאשר/ת קבלת הודעה  ________________________, /ע.מ.אני הח"מ _________________ מחברת

  במפגש. השונים המשתתפים מי מלשאלות  מענה הרשות ו 18.07.2017, מיום מציעיםיכום מפגש  ס  1מס' 

  

ידוע לי, כי יש לצרף הודעה זו, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, כשהיא חתומה, בעת הגשת הצעתנו 

  למכרז שבנדון.

  

  

  

  

  ____________  חתימה__________________שם __________________ תאריך ______
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