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

      

 השונים המשתתפיםמי ממענה הרשות לשאלות שנשאלו ע"י  – 2מס'  הודעת הבהרה
  , לרבות עדכון בדבר המועד האחרוןועדכונים שונים במסמכי המכרז

  שנקבע להגשת ההצעות במכרז 
   

 :כדלקמן ,מודיעה התעופה שדות רשות, הצעות הזמנתל  4.2בהתאם להוראות סעיף משנה 

, 02.11.2017,  הוא 8.11.1המועד העדכני  האחרון להגשת ההצעות במכרז שבנדון, כמפורט בסעיף משנה 

  ]22.08.2017, מיום 1. [מועד זה מבטל את המועד, הנקוב בהודעת הבהרה מס' 10:00בשעה 

 ובהר, כי כל יתר המועדים המפורטים בהזמנת הצעות, ככל שלא נדחו במפורש במסגרת הבהרה זו,י

  ישארו בעינם ולא יחול בהם כל שינוי.י

  

ידי מי מהמשתתפים השונים, עד למועד האחרון -שנשאלו על ,נוספותשאלות מספר להלן תשובות הרשות, ל .1

 :פניות וברוריםהגשת לשנקבע 

קודם של נדרש ניסיון האם  –להזמנת הצעות  6.1.2סעיף עניין האמור במתבקשת הבהרה ל: שאלה  .א

, על מנת הגיש אחד סוגרק בניסיון מעליות, דרגנועים ודרכנועים או שמספיק עבודות אחזקה כוללת ל

 ?הצעה לכל אמצעי השינוי

הנקוב והנדרש בתנאי  לנוסח המדויקהרשות מבקשת להפנות תשומת לב המשתתפים,  :תשובה

להזמנת ההצעות. הוכחת הניסיון הנדרשת היא, לסוג אמצעי שינוע  6.1.2הסף המפורט בסעיף 

 חות.אחד לפ

האם לא נדרש מחסן חלפים מקוריים והאם  –מתבקשת הבהרה לעניין הדרישה לחלקי חילוף  :שאלה  .ב

 להיקף המלאי הנדרש?הוראה בדבר כמות  אין 

בהתאם להוראות מסמכי המכרז, יש דרישה מהמציע הזוכה להחזיק ברשותו מלאי של חלקי   :תשובה

 למפרט הטכני. 4.10בסעיף  הנקובים ולעמוד בזמני התגובה  חילוף מקוריים

מהי ההגדרה למוקד מאויש  – קריאות/שרותמתבקשת הבהרה לעניין הדרישה למוקד  :שאלה  .ג

האם טכנאי עם טלפון נייד או מוקד הודעות (קריאות/שרות), אשר אמור לפעול במהלך כל ימות השנה? 

  עונים על הדרישה?



  

 

 8הרשות מבקשת להפנות תשומת לב המשתתפים, להוראות הנקובות לשם כך בסעיף  :תשובה

  טכנאי עם טלפון נייד אינו עונה על הדרישה.לחוזה. 

הצבת טכנאים קבועים בנתב"ג, שהינם "מעליתנים למתבקשת הבהרה לעניין הדרישה   :שאלה  .ד

האם , למפרט הטכני 4.3, בכל קטגוריה נדרשת בו זכה המציע, כמפורט בסעיף מוסמכים"

 להזמנת ההצעות? 6.1.4.3הנקוב בסעיף  דרישה זו אינה סותרת את תנאי הסף

 4.3הדרישה הנקובה בסעיף  לביטולהרשות מבקשת להפנות את תשומת לב המשתתפים,   :תשובה

למפרט הטכני, בדבר הצבת טכנאים קבועים, שהינם מוגדרים כ"מעליתנים מוסמכים" בכל קטגוריה. 

להזמנת ההצעות, בדבר  6.1.4.3אינו סותר לדרישת הסף הנקובה והמפורטת בסעיף כשלעצמו ה עניין ז

(שלושה) נותני שירותים לפחות, הינם  3בהעסקת צוות הנדסי, אשר  ,בין היתר ,היות והמציע מחויב

  בעלי תעודת מעליתן מוסמך, כל אחד מהם.

(ו)  4.2נדרשת הבהרה לעניין משמעות המילים "שדרוג ושינוי המתקן", הנקובות בס"ק    :שאלה  .ה

למפרט הטכני, שכן לכאורה נושא שדרוג ושינוי המתקן, אינם נכללים במסגרת מתן שירותים 

 למפרט הטכני. 4.11של אחזקת המערכות, ויש להכליל  נושא זה בסעיף 

י המתקן, ייכלל במסגרת ההוראות הנקובות לשם הבקשה מתקבלת, נושא שדרוג ושינו  :תשובה

 למפרט הטכני. 4.11כך בסעיף 

למפרט  4.10מבוקש לשנות את זמני התגובה הנדרשים לתיקוני תקלות הנקובים בסעיף   :שאלה  .ו

 טכני, בהתאם לאופי ולסוגי התקלות השונים.

  הבקשה נדחית. :תשובה

מנגנון פיצויים המוסכמים  -למפרט הטכני  6האמור בסעיף מתבקשת הבהרה לעניין   :שאלה  ז. 

    מקרה של שעת איחור.אשר יושתו על הקבלן, בכל 

 ,פיצויים מוסכמים, על כל שעת איחוריושתו הקבלן על בהתאם לאמור בסעיף זה,  :תשובה

על כל , בסכומים הנקובים להלן: (א) למפרט הטכני4.10מעבר לזמני התגובה הנקובים בסעיף 

  . לכל יום איחור. ₪,  5,000של  יעלה על סכום לא בכל מקרה ו₪,  1,000 –עת איחור ש

[סכומים אלו יבואו במקום הסכומים הנקובים במפרט הטכני, המצורף למסמכי המכרז 

  המקוריים, שפורסם באתר האינטרנט של הרשות].

) 2. ב.(4.11(א), לבין האמור בסעיף 4.20.2 מתבקשת הבהרה, לעניין האמור בסעיף :שאלה  ח.

  למפרט הטכני.

העבודה הדרושה לביצוע  כל"(א) למפרט הטכני, יבוא: 4.20.2במקום האמור בסעיף  :תשובה

, הן במקום והן בבתי מלאכה חיצוניים, כולל במתקניםאחזקה מונעת וכל התיקונים הנדרשים 

 לרבות עלויות העבודה הכרוכות בביצוע.אספקת חלפים חדשים והתקנתם, מוצרים וחומרים 

  ".כל העבודות והשינויים שידרשו ע"י הבודק המוסמך



  

 

"היעדר בלעדיות", כי כל האמור בסעיף זה יחול, "כל  –לחוזה  29מבוקש להוסיף בסעיף  :שאלה  ט. 

  עוד לא יינתן שירות לאותו מתקן שינוע ע"י שני נותני שירות בו זמנית".

  .הבקשה נדחית :תשובה

[לסעיף:  נספח אחריות בנזיקין וביטוח, המצורף לחוזה, מבוקש בסעיף ב' –בנספח יד'  :שאלה  י. 

  בשורה הראשונה למחוק את המילה: "לפצות"., "אחריות"]

  הבקשה נדחית. :תשובה

נספח אחריות בנזיקין וביטוח, המצורף לחוזה, מבוקש בסעיף ג' [לסעיף  –בנספח יד'  :שאלה  יא.

"אחריות"], למחוק את המילים: "ו/או לפצות", "כל", "הוצאה", "ו/או פיצוי"; לאחר המילים: 

"הוצאות משפטיות", מבוקש להוסיף: "סבירות"; כמו כן, מבוקש בסיפא של הסעיף להוסיף 

  חלוט הקובע את אחריות הספק".את המילים: "והכל בכפוף לפס"ד 

  הבקשות נידחות. :תשובה

נספח אחריות בנזיקין וביטוח, המצורף לחוזה, מבוקש בסעיף ב.(ח) [סעיף  –בנספח יד'  :שאלה  יב.

"על ביטוחי הספק יחולו ההוראות הבאות"], למחוק את המילה: "בלעדית", ובמקומה לרשום: 

  "על פי דין"; ובמקום המילה: "יפצה", יבוא: "ישפה".

  הבקשה נדחית. :תשובה

  

ם, בדבר מספר שינויים/עדכונים המתייחסים הרשות מבקשת להביא לתשומת לב המשתתפי  יג.

  :להזמנת ההצעות 3.8, בהתאם להוראות סעיף מסמכי המכרזל

  

במקום המילים: "תיקוני תקלות הנובעות מהאמור בסעיף  – למפרט הטכני(ב) 4.20.2. בסעיף 1  

  ". ב' 4.10תיקוני תקלות הנובעות מהאמור בסעיף ה' ", יבוא: " 4.10

  

לאחר המילים: "אין בדרישה זו לשמש עילה לקבלן ...   – למפרט הטכני(ב)  4.12בסיפא של סעיף  .2

  ".ו/או עילה לעיכוב בלוח הזמנים שנקבע לתיקון התקלההתאמה כלשהן", יש להוסיף את המילים: "

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  
  

  :כתב כמויות  .3

הכמויות, אשר יחליף את כתב במסגרת הבהרה זו, מבקשת הרשות להודיע על עדכון של כתב 
  ר האינטרנט, במסגרת פרסום המכרז:הכמויות שפורסם באת

  
במסגרת כתב הכמויות החדש, [אשר יופץ לכלל המשתתפים ויפורסם באתר האינטרנט של 

], 38 -ו 27המעליות [מעליות מס'  2מעליות אלקטרה", הוסרו  – 2ב"קטגוריה מס' הרשות], 
  החדש.אשר הותקנו במגדל הפיקוח 

  
יודגש,  01.10.2017 נושא תאריךעמודים  9המכיל להודעת הבהרה זו, כתב כמויות עדכני,  מצורף

, תוביל לפסילת הצעת    01.10.2017יום מכי אי הגשת ההצעה הכספית בכתב הכמויות המעודכן 
  .המציע

  
  

אישור עריכת  טו' -ים יד ובנספח ותנוספ  הכוללים תוספות ו/או מחיקות נתבקשו מספר שינויים  .4
  המצורפים לחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. , ביטוחי הספק

  
  .01.10.2017המעודכן ל  חדשאישור עריכת ביטוחי ספק :מצ"ב להודעה זו נספח  תשובה

  
  , _01.10.2017מיום  המעודכן  חדש  עריכת אישור ביטוחי הספק, -יודגש, כי אי הגשת נספח טו' 

  .תוביל לפסילת הצעת   המציע 
  

  
  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,                           

   נחום אורגד                                                                   
  רפרנט רכש בכיר                                                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  04.10.2017 -  12.10.2017מובהר כי משרדי רשות שדות התעופה יהיו סגורים בין התאריכים 
  ועד בכלל לרגל חופשה מרוכזת 
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