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פיקוח על למתן שרותי בחוזה מסגרת התקשרות  -  0732017//000009/מכרז פומבי מס' 
  רשות שדות התעופה, המותקנות בכל אתרי מערכות גילוי אש

      
ומענה הרשות לשאלות  09.05.2017מיום  סיכום מפגש מציעים – 1הודעה מס' 

  המשתתפים
   

  
  :שנרשמו למכרז  םמשתתפי

   .שבנדוןמכרז ל נרשמואשר  משתתפים 3     
  שמורים אצל נציגי הרשות.  המפגש כפי שנרשמו בתחילת פרטיהם     

   
  :הרשות מטעםמשתתפים 

  מערכות גילוי אש דרמ" - דרורי. 
  , אגף לוגיסטיקהעורך התקשרויות בכיר –ע. רוסלר 
    קניינית, אגף לוגיסטיקה –מ. פנקר 

  
  :הדברים עיקרי להלן

 .המציעים שמו וחתמו על הטופס המיוחד למפגשבמפגש נר המשתתפים נבדק כי .1

 רשאי להגיש הצעה.ייחשב כמשתתף במפגש ויהיה כי רק מי שנרשם  ,הובהר למשתתפים 

ותנאיי  לטופס הזמנת ההצעות 6כמפורט בסעיף הכל , שבנדון פורטו הדרישות המקדמיות למכרז .2
  . ")הזמנת ההצעותהמכרז (להלן: "

להזמנת ההצעות, וכן  7כמפורט בסעיף  ,של ההצעה מסמכי המענהפורטו המסמכים שיש לצרף ל .3
ויש לצרפן הנן חלק ממסמכי המכרז  [ככל ויישלחו], ידי הרשות- ישלחו עליש ההודעות כי כל ,הודגש

 כשהן חתומות. ,למעטפת ההצעה

 להזמנת ההצעות. 8כמפורט בסעיף  ,הובהר אופן הגשת ההצעה .4

 8.1.2 משנה , יצורף רק טופס ההצעה הכספית, כאמור בסעיף2הובהר למשתתפים, שלמעטפה מס' 
 .להזמנת ההצעות

בבוקר, וכן מיקום הגשתן,  10:00, שעה 2017.05.23הובהר, כי המועד האחרון להגשת ההצעות הינו  .5
  להזמנת ההצעות. 8.9.1כמפורט בסעיף משנה 

  תידון.תתקבל ולא הודגש, כי הצעה שתוגש לאחר מועד זה, לא 

 עדהינו טוח, יבהבנושאי האמור לרבות  ,בלבד בכתבשיופנו לברורים וכי המועד האחרון לפניות  ,הודגש  .6
לכל דבר  תחייבנה את הרשות ,ע"י הח"מ תנו בכתבניירק תשובות שכי  ,הובהר ,2017.05.15 ליום
 .ועניין

להזמנת  10הובהרו שלבי בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, הכל כמפורט בסעיף  .7
 הצעות.



  

  

 משנהסעיף בהתאמה להזמנת הצעות ו 6.2.8 משנה העדר ניגוד עניינים, כמפורט בסעיף נושא הובהר .8
 לחוזה. 3.7

 ,'ח נספח נוסח פי-על להמציא המציע הזוכה ערבות לקיום החוזה, שיידרשהכתב בדבר ניתן הסבר   .9
 לחוזה. 11מפורט בסעיף בהתאם להכל , לחוזההמצ"ב 

 .לחוזה 9סעיף בהתאמה ו הצעותהלהזמנת  13הובהרה תקופת ההתקשרות, כמפורט בסעיף   .10

להזמנת  12מפורט בסעיף בהתאם ל, למציע הזוכה, בגין מתן השירותים אשר תשולם התמורה ההובהר .11
 לחוזה. 10סעיף בהתאמה הצעות ו

כי אין לשנות מנוסח המסמכים אשר  ,שצורפו לטופס הזמנת ההצעות והודגש נסקרו כל הנספחים .12
 רו"ח במקומות הנדרשים.לרבות חתימות עו"ד/ ,שו במקור בלבדיוג

כי  ,. הובהרביטוחי הספקהביטוח ואישור עריכת אחריות בנזיקין ו ינספח ינוסחל ניתנה סקירה .13
למכרז  הבהרותהם יבוצע שינוי בהם במסגרת , אלא אנוסחים אלה הינם קבועים ואינם ניתנים לשינוי

 . [ככל ותוציא] אשר תוציא הרשות

שיוכלו מנת - על ,םלמבטחעל ידם אלו נשוא נספחים דרישות הביטוח  להעביר את ,למשתתפים וצעה
  . ולקחתן בחשבון בעת הגשת הצעתם הצעתם הכספית הגשת בטרם ,את עלויות הביטוחלבדוק 

 שנקבעמועד הבתוך  ,הביטוח יש להפנות לרשות כולל לנושאאו השגה ו/כי כל שאלה, הבהרה  ,הודגש
טוח במסגרת יהבמסמכי  הגשתכי  ,עוד הובהר .לעיל להודעה זו 6כנקוב בסעיף  ,השאלות להגשת

י יכהסתייגות מתנא נהתיחשב ,/הערותהשמטותמחיקות /או ו/כשהם כוללים תוספות , ההצעה למכרז
 .ללהיפסוהצעה כזו עלולה  המכרז

 הזוכה. המציעשייחתם עם  ,על החוזה כללית ניתנה סקירה .14

מפרט ב, כמפורט העבודותתיאור בדבר ברשות, המקצועי  םהגור יע" ומקיפה ניתנה סקירה מקצועית .15
  .הטכני

נייד,   ומכשירלמען הסר ספק, המציע הזוכה  מתחייב לספק לנותני השירותים המוצעים מטעמו רכב  .16
 לאספקת השירותים נשוא מכרז זה.

ידי מי מהמשתתפים השונים, עד למועד האחרון - להלן תשובות הרשות, לשאלות שנשאלו על .17
 :לשאילת שאלות

במידה והמפקח יצא לחופשה/מילואים/מחלה, האם החברה נדרשת מתבקשת הבהרה,  :שאלה  .א
 ?לגיבוי כוח אדם

 6.5 -ו 5.2 הנמש פיסעיהרשות מפנה תשומת לב המשתתפים להוראות הנקובות לשם כך ב :תשובה
  לחוזה.

 180חודש החגים (חגי תשרי ופסח), בהם לא ניתן לצבור מתבקשת הבהרה, האם במהלך  :שאלה  .ב
 מרוכזת ברש"ת, האם ניתן להשלים בחודשים אחרים?שעות עבודה, עקב חופשה 

  להעביר שעות עבודה מחודש אחד לחודש אחר.ולא ניתן אפשרות כל אין  שלילי, :תשובה

האם נדרש ניסיון  -  להזמנת הצעות 6.1.3מתבקשת הבהרה, לעניין האמור בסעיף משנה  :שאלה  .ג
  במערכות אשר הותקנו בשדות התעופה?

 .הצעותלהזמנת  6.1.3יש להתייחס לאמור בסעיף משנה  ,לא :תשובה

האם נדרש אישור   -להזמנת הצעות 8.8.1מתבקשת הבהרה, לעניין האמור בסעיף משנה  שאלה:  .ד
  מחטיבת הנדסה ותכנון, עבור השירותים, אשר יסופקו להם ?

לטופס  14לחוזה וסעיף  6.10סעיף משנה  מפנה תשומת לב המשתתפים להוראותהרשות  :תשובה
 נאליים ואשר יסופקו בהתאםיוהזמנת ההצעות, בהתאמה. מדובר באספקת שירותים שהינם אופצ

ת עבודה אשר יונפקו בנפרד, עבור כל שירות והזמנהנפקת לצורכי הרשות מעת לעת ובהתאם ל
  נדרש.



  

  

נדרש להעמיד עבור כל מפקח בנפרד: רכב, ציוד משרדי, הדרכות  האםמתבקשת הבהרה,  :שאלה  .ה
  בטיחות ועבודה בגובה, ציוד בטיחות, ארוחות, מחשב נייד וטלפון ?

 6.5 הרשות מפנה תשומת לב המשתתפים להוראות הנקובות לשם כך בסעיף משנה :תשובה
  לחוזה.

  

  

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

                                 

  בברכה,                     

  

  , ערן רוסלר                              
  עורך התקשרויות בכיר                    
  
  
  
  
  

   לידי ערן רוסלר – אל: רשות שדות התעופה
  אחזקהמחלקת התקשרויות 

   03 – 9752608פקס: 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

פיקוח על למתן שרותי בחוזה מסגרת התקשרות  -  0732017//000009/מכרז פומבי מס' 
  רשות שדות התעופה, המותקנות בכל אתרי מערכות גילוי אש
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ת מאשר/  ________________________ מחברתע.מ/_________________  אני הח"מ

  ומענה הרשות לשאלות המשתתפים. 09.05.2017מיום  מציעים סיכום מפגש - 1קבלת הודעה מס' 

  

  

  

על ידנו, שהיא חתומה כ , המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,יש לצרף הודעה זוידוע לי, כי 

  .למכרז שבנדון הגשת הצעתנובעת 

  

  

  

  __________________ תימהח  __תאריך ________________ __שם ________________
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