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  2017 אפרילב 23 

  - 0737201//000300/פומבי מס'  מכרז
גוריון, -בן התעופה בנמל, הדרכה במבנה מעלית ואחזקת התקנה, אספקה שירותי למתן בחוזה התקשרות

  התעופה שדות רשות  עבור

  לשאלות הרשות ומענה 05.04.2017 מיום מציעים מפגש סיכום - 2' מס הודעה
  המשתתפים"י ע שנשאלו

 

   - משתתפים בישיבה
  

  :המשתתפיםנציגי 
כפי שנרשמו בתחילת  ,האישיים פרטיהם .")המכרז(להלן: " שבנדוןמכרז ל נרשמואשר משתתפים  שלושה
  נציגי הרשות. אצל  שמורים ,המפגש

  
  :שדות התעופה (להלן: "הרשות") רשותנציגי 

  .חשמל, אגף מערכות אלקטרומכניות רמ"ח - שלמה פוקסמר 
  רמ"ד מערכות אלקטרומכניות, אגף חשמל. -מר איתן שמעוני

  .אגף לוגיסטיקהקניין,  -פישרמשה  מר
   .קניינית, אגף לוגיסטיקה -פנקר-כהןגברת מורן 

  
  :אשר הועלו במהלך המפגש קרי הדבריםילהלן ע

. הובהר נרשמי המכרז כי הנוכחים במפגש נרשמו וחתמו על הטופס המיוחד למפגש ,נבדק .1

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

י יותנא לטופס הזמנת ההצעות 6הדרישות המקדמיות למכרז זה, כמפורט בסעיף  ניתנו הסברים בדבר .2

 .")הזמנת ההצעות"המכרז (להלן: 

, לרבות להזמנת ההצעות 7כמפורט בסעיף  ,מסמכי המענה של ההצעותפורטו המסמכים שיש לצרף ל .3

להזמנת ההצעות.  7.1.8חשיבות ההקפדה על הגשת הערבות לקיום המכרז, כמפורט בסעיף משנה 

להזמנת  ד' נספח, ומסומן כהרשות בלבדהובהר, כי כתב הערבות יהיה בהתאם לנוסח שהוכתב על ידי 

 .20171.105. ההצעות. בנוסף הובהר, כי הערבות לקיום המכרז, תעמוד בתוקפה עד ליום

כמו כן, הובא לתשומת לב המשתתפים, כי כל  ההודעות שיישלחו על ידי הרשות [ככל ויישלחו], הנן חלק 

 ממסמכי המכרז, ויש לצרפן למעטפת ההצעה כשהן חתומות.

 להזמנת ההצעות. 8ההצעה למכרז, כמפורט בסעיף ניתן הסבר בדבר אופן הגשת  .4

 10:00שעה  ,7201.50.40 עד ליום הינו ,למכרז ההצעות הגשתלאשר נקבע  המועד האחרון כי ,הובהר .5

 הצעות.הלהזמנת  8.10.1 משנה כמפורט בסעיףהכל וכן מיקום הגשת ההצעה,  ,בבוקר
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 8.10.2אמור בסעיף משנה בהתאם ל, ידוןתתתקבל ולא לאחר מועד זה, לא  אשר תוגש הצעהכי  ,הודגש

 להזמנת ההצעות.

או באמצעות  פנו לרשות באמצעות הפקסואשר י ,רוריםיבהפניית שאלות ול כי המועד האחרון ,הודגש .6

 תנו בכתבניירק תשובות שכי  ,הובהר .7.20140.19 ליום עדהינו טוח, יבהבנושאי פניות לרבות  ,הדוא"ל

 .לכל דבר ועניין ,תחייבנה את הרשות ,ע"י הח"מ

הזוכה ניתן הסבר מפורט בדבר הדרישה להפקדת ערבות לביצוע החוזה וערבות הבדק, אשר יידרש  .7

למוסף המצורף לחוזה ומסומן  13, 12להזמנת ההצעות ובסעיפים  9במכרז להמציא, כמפורט בסעיף 

 ,  בהתאמה.נספח א'כ

" ממנהל צו התחלת עבודה, ממועד מתן "חודשים 7תוך  והינ, הפרויקט לביצועלוחות הזמנים כי  ,הובהר .8

 .להזמנת ההצעות 14כל כמפורט בסעיף ה ,החוזה

כאשר  "),הבדק תקופת(להלן: " חודשים 24 בתל תקופת בדק ותח בגין המעלית שהותקנההודגש כי  .9

ימים,  90של , המציע הזוכה מתחייב [בהתאם למתן הודעה מראש ובכתב בתום מועד תקופת הבדק

ידי הרשות], ליתן שירותי אחזקה ותיקוני תקלות [ככל ויידרשו], בהתאם לצרכי הרשות מעת -שתינתן על

 .בהתאם לאמור ומפורט במסמכי המכרז , הכולשנים 10פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקופה בת - לעת ועל

סכום ב אתה ,)ויסופקו כאמוראחזקת המעלית (ככל בגין מתן שירותי ה השנתית הודגש כי התמור .10

  .אספקת המעלית הצעתו הכספית של המציע הזוכה, אשר ניתנה על ידו, עבור  מעלות 5% - השווה ל

 להזמנת ההצעות. 11  הכול כמפורט בסעיף ,במכרז  ההזוכההצעה על אופן בחירת  ניתן הסבר .11

 22הצעה הזוכה, בהתאם למפורט בסעיף החלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההובהרה זכות העיון ב .12

  הצעות.הזמנת הל

מנוסח המסמכים אשר כלל כי אין לשנות  ,להזמנת ההצעות והודגש המצ"ב כל הנספחים הוסברו .13

 חתימות עו"ד/ ייהדרישות בדבר הצורך באימותלרבות  ,בלבד במקורשו יוגידי הרשות ואשר הוכתבו על 

 במקומות הנדרשים. ,רו"ח

ניתנו הסברים מפורטים לנוסחי נספח אחריות בנזיקין וביטוח ונספח "אישור עריכת הביטוחים",  .14

, אלא אם יבוצע בהם ואינם ניתנים לשינוי קבועים הינםהמצורפים לחוזה. הובהר, כי נוסחים אלה 

 שינוי, במסגרת ההבהרות למכרז אשר תוציא הרשות [ככל ותוציא]. 

שתתפים להעביר את דרישות הביטוח נשוא נספחים אלו על ידם למבטחם, על מנת שיוכלו הוצע למ

 לבדוק את עלויות הביטוח, טרם הגשת הצעתם הכספית, ולקחתן בחשבון בעת הגשת הצעתם. 

  הודגש, כי כל שאלה ו/או הבהרה ו/או השגה גם לעניין דרישות הביטוח, יש להפנות לרשות, בתוך המועד 

נספח  להודעה זו לעיל. עוד הובהר, כי הגשת  6להגשת השאלות וברורים, כאמור בסעיף  אשר נקבע
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הביטוח במסגרת ההצעה למכרז, כשהוא כולל תוספות ו/או מחיקות/השמטות/הערות, תיחשבנה 

  כהסתייגויות מתנאיי המכרז, והצעה כזו עלולה להיפסל.

 המציע הזוכה.ניתן הסבר כללי בדבר הוראות החוזה, שייחתם עם  .15

ניתן הסבר בדבר מהות העבודה נשוא מכרז זה, ע"י הגורמים המקצועיים ברשות, בהתאם לאמור  .16

והושמו דגשים בדבר עיקרי תכולת  ,מהווה חלק בלתי נפרד הימנוהבמפרט הטכני המצורף לחוזה ו

 העבודה, נשוא התקשרות זו. 

 בטיחות שצורף לחוזה. בנספח ההכול בהתאם לאמור הודגש נושא הבטיחות בעבודה,  .17

 ניתנו דגשים מקצועיים, הכול בהתאם לאמור במפרטים הטכניים.ו, הנדרש העבודהבוצע סיור באתר  .18

ידי מי מהמשתתפים השונים, עד למועד האחרון -להלן תשובות הרשות, למספר שאלות  שנשאלו על .19

 שנקבע לפניות וברורים:

האם ניתן לספק לחצנים  ,למפרט הטכני 1.3סעיף ג' האמור בלעניין  מתבקשת הבהרה,: שאלה  .א

 ?מ"מ 75גודל של  במקום ,מ"מ 50של  בגודל ,בקומות

  .בסעיף זההוראות הנקובות , יש לספק לחצנים בהתאם לשלילי :תשובה

 מעלית שתסופק?הריצוף הפנימי באת  דרש לרצףייהמעלית האם ספק  ,מתבקשת הבהרה :שאלה  .ב

ספק המעלית יידרש לספק ולרצף את המעלית באריחי   2.7בניגוד לאמור בסעיף ג'  חיובי, :תשובה

, מאושר ע"י מכון התקנים. חומר הריצוף לפחות 12R 45/45מ"מ לפחות ובגודל  8גרניט פורצלן עובי 

  והגוון יוגש מראש לאישור המזמין. 

משקופים החובה ש האם ,למפרט הטכני 2.11סעיף ג' האמור בלעניין  מתבקשת הבהרה :שאלה  .ג

 "?החיצוניים למעלית יהיו מסוג "עוטף

בהתאם לאמור ולמפורט על המשקופים החיצוניים למעלית להיות מסוג "עוטף", , חיובי :תשובה

   . זה בסעיף

 מי אמור להתקין את ווי התליה בתקרת הפיר?, מתבקשת הבהרה :שאלה  .ד

 בהתאם לאמור ולמפורט בסעיף ,הזוכה הקבלןווי הרמה בראש הפיר יסופקו ויותקנו ע"י  :תשובה

  .למפרט הטכני 5 א'

עלול לחול האם , )אור טכני כלליית( למפרט הטכני 2ב'  סעיףהאמור במתבקשת הבהרה לעניין : שאלה  .ה

 תחנות? 3 -נוסעים ו 8כמות של  מבמעלית שתסופק ותותקן, עומס הנשיאה ומספר התחנות שינוי ב

  .במעלית הנדרשת שינוי בעומסי הנשיאה ומספר התחנות לא יחול כל, שלילי :תשובה
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 המעלית? תקנתלוחות הזמנים לאספקה וה מועדי את האם ניתן לשנות, : מתבקשת הבהרהשאלה  .ו

  במסמכי    יםהמעלית הנקוב אספקתלא יחול כל שינוי בלוחות הזמנים לאספקה ו, שלילי :תשובה

  המכרז.

התקנת המעלית ועבודות ביצוע  מהלךהאם הבניין יהיה מאויש באנשים ב ,: מתבקשת הבהרהשאלה  .ז

 הקבלן באתר?

  ., הבניין יהיה מאויש במהלך ביצוע העבודותחיובי :תשובה

כולל פתיחת פתחים מפיר המעלית ובניית  ,מתבקשת הבהרה, מי מבצע את עבודות הבניה: שאלה  .ח

, ביצוע פעולות סגירה סביב המשקופים וריצפת הקומות השונות, מבואת מעלית קומתית

 ?כו'והזזת/פירוק והרכבה של המטבחון 

ו/או מי הרלוונטיים  הרשותגורמי מתבצעות ע"י  ,בבניין מחוץ למעלית כל העבודות: תשובה 

  .ה של הרשותמטעמ

יהיה אחראי על  המעלית קבלן האם, חוזהל 6.6סעיף הוראות  לעניין, מתבקשת הבהרה: שאלה  .ט

והאם  ,בכללותו התקנת המעלית ולא על כל אתר הבניהביצוע של אך ורק בנוגע ל ,הבטיחות באתר

 מנהלי העבודה של הקבלן חייבים להיות בעלי רישיון מתאים מטעם משרד העבודה?

הבנייה במתחם הרשות מבקשת להביא לתשומת ליבם של המשתתפים, כי ביצוע עבודות  :תשובה

לחלק שיוקצה לו לטובת באתר, רק  . הקבלן יהיה אחראי על הבטיחותוהדרכה הסתיימבניין ה

, לצורך התקנת המעלית כולל שטח התארגנות. השטח יהיה מתוחם מסומן ומשולט ,העבודה

בעל  ולהיות חלה החובהמנהל העבודה של הקבלן כמו כן, על . בהתאם להוראות מסמכי המכרז

  .על נספחיו חוזהלהוראות המפורטות לשם כך בהכל בהתאם  ,העבודהמשרד טעם רישיון מתאים מ

למנות  ,האם נדרש מקבלן המעלית, חוזהל 3ח 7.1סעיף הוראות  לעניין, מתבקשת הבהרה: שאלה  .י

 שיחתום במשרד העבודה על הבטיחות באתר? ,מנהל עבודה לבניין

שיהיה אחראי לבטיחות בשטח  ,ובנייה הנדסית לבנייההקבלן חייב למנות מנהל עבודה  :תשובה

מנהל הבטיחות והבריאות  - משרד הכלכלה והתעשייה מטעם בעל אישורושהינו  שהוקצה,

  .  באתר העבודה לרבות הודעה ורישום על הפיקוח, התעסוקתית

שעל הקבלן לפצות ו/או כל פיצוי/שיפוי ש ,לכך חוזהל ד 7.2סעיף  נוסח מבוקש לשנות את :שאלה  .יא

באם הוא נגרם  ,לתקן בגין האמוראפשרות שתינתן לקבלן  ,יהיה כפוף לכךלשפות את מנהל החוזה, 

 ובנוסף יוכל הקבלן להגיע לפשרה המקובלת והמוסכמת מראש על הצדדים. ,ע"י הקבלן וצוותו

  .סעיףהוראות השינוי בכל לא יחול הבקשה נדחית, : תשובה
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 .לחוזה 9סעיף  מבוקש למחוק את : שאלה  .יב

 .זה שינוי בסעיףכל לא יחול הבקשה נדחית, : תשובה

    

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,                                                                                        

 
  משה פישר, קניין                                          
  לוגיסטיקה אגף                                                    
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 לידי משה פישר  –אחזקה מחלקת התקשרויות    אל:

   9752608-03באמצעות פקס מס': 

  

  0003/073/007201/מכרז פומבי מס' הנדון: 

גוריון, -התקשרות בחוזה למתן שירותי אספקה, התקנה ואחזקת מעלית במבנה הדרכה, בנמל התעופה בן
   עבור  רשות שדות התעופה

  ומענה הרשות לשאלות שנשאלו 7.20140.05מיום  מציעיםסיכום מפגש  - 2מס' ה ודעה
  ע"י המשתתפים 

 

ה ודעהני הח"מ _________________ ע.מ/מחברת ________________________  מאשר/ת קבלת א

  . ומענה הרשות לשאלות ,7.20104.05מיום  מציעיםסיכום מפגש  - 2מס' 

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

  הצעתנו.

  

  

  

  

  __________________ תאריך __________________  חתימה__________________שם 
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