
  

 

  2017 אוגוסט 22
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   פקס:  
     

למתן שירותי אחזקה כוללת למעליות, דרגנועים בחוזה התקשרות  - 0732017//000007/מכרז פומבי מס' 
  רשות שדות התעופה באתרי, ודרכנועים

      

להגשת שנקבע אחרון המועד הודחיית  08.2017.09מיום  מציעיםסיכום מפגש –1הודעה מס' 
  במכרז  הצעות

   

  :המציעים משתתפי  נציגי 
  נציגי הרשות.  שמורים אצל ,כפי שנרשמו בתחילת המפגש פרטיהם האישייםמכרז זה. ל נרשמומשתתפים  4

  :הרשות מטעםמשתתפים 
  מערכות אלקטרומכניותרמ"ח  –  פוקס .שמר 
  רפרנט רכש בכיר, אגף לוגיסטיקה  - אורגד .נמר 
  אגף לוגיסטיקה, עורך התקשרויות בכיר – רוסלר .עמר 

   קניינית, אגף לוגיסטיקה –פנקר -כהןגב מ. 
  

  :אשר הועלו במהלך המפגש להלן עיקרי הדברים

כי רק  ,כי הנוכחים במפגש נרשמו וחתמו על הטופס המיוחד למפגש המציעים. הובהר למשתתפים ,נבדק .1

 .את הצעתומי שנרשם ייחשב כמשתתף במפגש ויהיה רשאי להגיש 

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

 כמפורט בסעיפי ,המכרזדרישות בדבר  ,במיוחד הושם דגש. ")ההצעות הזמנת(להלן: " ותנאיי המכרז

 .הזמנת ההצעותל 6.1.5 -ו 6.1.4,  6.1.3 ,6.1.2  משנה

חשיבות ההקפדה על להזמנת ההצעות, לרבות  7כמפורט בסעיף  ,פורטו המסמכים שיש לצרף להצעה .3

הערבות כתב הובהר, כי . להזמנת ההצעות  7.1.8 משנה כמפורט בסעיף המכרז, קיוםלערבות הגשת ה

בנוסף הובהר, הזמנת ההצעות. ל 'ד נספחומסומן כ ,הרשות בלבדנוסח שהוכתב על ידי יהיה בהתאם ל

 .8201.03.01  עד ליום תעמוד בתוקפהלקיום המכרז, הערבות כי 

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

 .כשהן חתומות ויש לצרפן למעטפת ההצעה ,ממסמכי המכרז

 8כמפורט בסעיף קטגוריות במכרז, הכל  4 -ועל החלוקה ל למכרזאופן הגשת ההצעה  ניתן הסבר בדבר .4

 להזמנת ההצעות.



  

 

הצעה ההכל בהתאם לאמור בטופס , למכרז כתב הכמויותהגשת מילוי ואופן משתתפים, הובא בפני ה .5

  .'א נספחכומסומן כספית, לרבות כתב הכמויות המצורף לו ה

 ,או באמצעות הדוא"ל הפקסבאמצעות  אשר יופנו לרשות ,כי המועד האחרון לפניות ולברורים ,הודגש  .6

 ,כי רק תשובות שיינתנו בכתב ע"י הח"מ ,הובהר .2017.08.14 ליום עדביטוח, הינו הלרבות בנושאי 

 .לכל דבר ועניין, תחייבנה את הרשות

 במכרז /ים ההזוכ /ויידרשר שא ,החוזה ערבות לביצועהפקדת הדרישה ל מפורט בדברניתן הסבר   .7

 ., בהתאמהלחוזה 15 ףובסעילהזמנת ההצעות  9.2, כמפורט בסעיף להמציא

 11כמפורט בסעיף  ,[בקטגוריות השונות] במכרז /יםהאופן בחירת הזוכ בדבר ניתן הסבר מפורט  .8

 להזמנת ההצעות.

בהתאם  ,[בכל אחת מהקטגוריות השונות] האשר תשולם למציע הזוכ התמורה בדבר ניתן הסבר .9

 .בהתאמה ,לחוזה 14ובסעיף   להזמנת ההצעות 13בסעיף  להוראות אשר נקבעו לשם כך

, לחוזה 5ובסעיף  להזמנת הצעות 14, כמפורט בסעיף במכרז זה תקופת ההתקשרות הושם דגש על מועד .10

 .בהתאמה

, בהתאם למפורט בלבד /ותהזוכה /ותהצעהמסמכי ההחלטות וועדת המכרזים ובהובהרה זכות העיון ב .11

  להזמנת הצעות. 22בסעיף 

אשר  ,נספחיםמנוסח הכלל כי אין לשנות  ,והודגש ,כל הנספחים שצורפו לטופס הזמנת ההצעות הוסברו .12

 ות בדבר הצורך באימותי חתימות שלהדרישלרבות  ,בלבד במקוראשר יוגשו נוסחו על ידי הרשות ו

 עו"ד/רו"ח במקומות הנדרשים.

, "ביטוחי הספק אישור עריכת "נספח וביטוח אחריות בנזיקין ונספח  ילנוסח ניתנו הסברים מפורטים .13

בהם , אלא אם יבוצע ואינם ניתנים לשינוי קבועים הינםכי נוסחים אלה  ,. הובהרהמצורפים לחוזה

 . [ככל ותוציא] הבהרות למכרז אשר תוציא הרשותהבמסגרת  ,שינוי

דרישות הביטוח נשוא נספחים אלו על ידם למבטחם, על מנת שיוכלו  להעביר את משתתפיםהוצע ל

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

בתוך  ,יש להפנות לרשות ,הביטוחדרישות גם לעניין  ,או השגהו/הבהרה  ו/או כי כל שאלה ,הודגש

כי הגשת   ,. עוד הובהרלעיל להודעה זו 6בסעיף  אמורכ וברורים, השאלות אשר נקבע להגשתהמועד 

 נהתיחשב ,או מחיקות/השמטות/הערותו/כולל תוספות  ואטוח במסגרת ההצעה למכרז, כשהיהב נספח 

 .לוהצעה כזו עלולה להיפס ,י המכרזית מתנאיוכהסתייגו

 .[בכל אחת מהקטגוריות השונות] השייחתם עם המציע הזוכ ,החוזההוראות  בדבר ניתן הסבר כללי .14



  

 

 בהתאם לאמור בדבר מהות העבודה נשוא מכרז זה, , ע"י הגורמים המקצועיים ברשות,ניתן הסבר .15

הושמו דגשים בדבר עיקרי ו המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו מפרט הטכניבומפורט 

 . , נשוא התקשרות זותכולת העבודה

 .לחוזה 13, בהתאם לאמור בסעיף הנדרש הספק תהודגש נושא צוו .16

 .לחוזה 4רותים נשוא התקשרות זו, בהתאם לאמור בסעיף ינושא הש הודגש .17

 .לחוזה 7.2למפרט הטכני וסעיף  4.10זמני התגובה, כאמור בסעיף עמידה בהוסבר נושא  .18

למפרט הטכני  6פיצויים מוסכמים, בהתאם לאמור בסעיף -זמניםלוחות ה סוגיית החריגה מהודגש .19

 לחוזה. 7.4וסעיף 

 מפרט הטכני.ל 4.12בסעיף  , כמפורטנושא טיב ציוד החלקים, אביזרים ואחריות ,הובהר .20

 :ל הזמנת הצעות, רשות שדות התעופה מודיעה כדלקמן 4.2משנה  בהתאם להוראות סעיף .21

 הוא ,להזמנת הצעות 8.11.1, כמפורט בסעיף שבנדון הצעות במכרזההאחרון להגשת החדש המועד 

  .10:00בשעה   ,02.10.2017

הבהרה זו, מסגרת כי כל יתר המועדים המפורטים בהזמנת הצעות, ככל שלא נדחו במפורש ב ,יובהר

 .ולא יחול בהם כל שינוי יישארו בעינם

, הן בנושאי והבהרות שנקבע לשאילת שאלות מהלך המועדבהבהרה שאלות מספר כי נשאלו  ,יצוין  .22

, 2מספר  הודעהבמסגרת  יינתן מענה לשאלות אלו, -  והן בנושאים מקצועיים בנזיקין ביטוח ואחריות

 .במועד מאוחר יותר אשר תפורסם 

  

  

  יש לאשר קבלת הודעה זו מיד עם קבלתה
  

א יכשה לכל דבר ועניין. על המציע להגיש הודעה זו ,מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז
  .כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז ,ידו-על מהחתו

  
  

  בברכה,                     

  

  , ערן רוסלר                                                    
  עורך התקשרויות בכיר                      
  
  
  



  

 

  
  

  ערן רוסלרלידי  –אחזקה  תקשרויותהמחלקת אל:  
  03 – 9752608פקס : 

  

  
בחוזה למתן שירותי אחזקה כוללת למעליות, דרגנועים התקשרות  - 0732017//000007/מכרז פומבי מס' 

  רשות שדות התעופה באתרי, ודרכנועים

      

להגשת שנקבע ודחיית המועד האחרון  09.08.2017מציעים מיום סיכום מפגש –1הודעה מס' 
  במכרז  הצעות

  

  מאשר/ת קבלת   ,________________________ /ע.מ. _________________ מחברתאני הח"מ 

במכרז  להגשת הצעותשנקבע ודחיית המועד האחרון  09.08.2017מיום  מפגש מציעיםסיכום  -  1הודעה מס' 

  .שבנדון

     

בעת  ,על ידנו יש לצרף הודעה זו, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, כשהיא חתומהידוע לי, כי 

  .למכרז שבנדון הגשת הצעתנו

  

  

  

  

  

  __________________ חתימה__________________  תאריך__________________  שם
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