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  2017מרץ,  13 

  אל:_____________

  פקס:________________

  
  

     1מס'  הודעה
    06.03.2017מיום  מציעים   סיכום מפגש 

  
עבודות בינוי, תשתיות ונגרות לדלפק קפה, באולם נוסעים היוצאים  - 2017/073/0010/00' מס פומבי מכרז

  , בנמל תעופה בן גוריון, עבור רשות שדות התעופה. 1טרמינל 
    

  :המשתתפים נציגי 
 ,האישיים פרטיהם .")המכרז(להלן: " שבנדון מכרזב ףהשתתנרשמו כי יש בכוונתם לאשר משתתפים  ארבע

  נציגי הרשות. אצל  שמורים ,כפי שנרשמו בתחילת המפגש
  

  :שדות התעופה (להלן: "הרשות") רשותנציגי  
  .רמ"ח מבנים ותשתיות, אגף הנדסה אזרחית –יוסף .עמר 
  אגף הנדסה אזרחית. ,מחלקת מבנים ותשתיות –ר. מזור מר 
  רפרנט רכש בכיר.   -אורגד נ. מר
  התקשרויות אחזקה –כהן פנקר  .מ ב'ג

   
  :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
  

הוסבר למשתתפים חשיבות הפרויקט ולוח הזמנים הצפוף ,הובהר כי לוח הזמנים הינו קשיח ואינו  .2
לשינוי, הובהר כי מי שחושב כי אינו יכול לעמוד בלוח זמנים קשיח זה מוטב כי לא יגיש הצעה ניתן 

 למכרז.
 

י יותנא לטופס הזמנת ההצעות 6הדרישות המקדמיות למכרז זה, כמפורט בסעיף  ניתנו הסברים בדבר .3
הקבלנים הודגשו במיוחד הדרישה המקדמית בדבר הרישום ברשם  .")הזמנת ההצעות"המכרז (להלן: 
 קודם.  ןסיויוהדרישה לנ

  
הזמנת לטופס  7כמפורט בסעיף  ,מסמכי המענה של ההצעותיש לצרף לאשר פורטו המסמכים  .4

   .ההצעות
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
  

הובהרה הדרישה לערבות לקיום המכרז ,נוסחה כמפורט בנספח ד' לטופס הזמנת ההצעות, הערבות  .5
  . 7.1.8כמפורט בסעיף  , 19.07.2017 -ותוקפה עד ל₪  35,000על סך 
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 .הזמנת ההצעותלטופס  8בסעיף מפורט כבהתאם לאמור ו ,ובהר אופן הגשת ההצעהה .6
  

 לטופס הזמנת ההצעות . 10כמפורט בסעיף  19.07.2017הינו עד ל הובהר כי תוקף ההצעה  .7
 

  לטופס הזמנת ההצעות . 11הובהר אופן בחירת הזוכה במכרז ,כמפורט בסעיף  .8
  

מיקום הגשת הוסבר  וכן 10:00שעה  ,22.03.2017 הינולהגשת ההצעות למכרז, מועד הובהר כי  .9
 הצעות.ההזמנת לטופס  8.10.1 משנה מפורט בסעיףבהתאם להכל ההצעה, 
  .ידוןתולא תיפתח   , לא המועד והשעה אשר נקבעו לעיללאחר  אשר תוגש הצעהכי  ,הודגש

  
לרבות  ,בלבד פנו לרשות באמצעות הפקסואשר י ,רוריםיבהפניית שאלות והאחרון ל  כי המועד ,הודגש .10

 ,ע"י הח"מ תנו בכתבניירק תשובות שכי  ,הובהר .12.03.2017 ליום עדהינו טוח, יבהבנושאי פניות 
 .לכל דבר ועניין ,תחייבנה את הרשות

 
    יום ממתן צו התחלת עבודה.  40הביצוע הינה תקופת כי  ,הובהר .11

  
כי אין  ,והודגש ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו להזמנת ההצעות ורפיםהמצ כל הנספחים הוסברו .12

הדרישות לרבות  ,בלבד במקורשו יוגידי הרשות ואשר הוכתבו על אשר  ,מנוסח המסמכיםכלל לשנות 
  במקומות הנדרשים. ,רו"ח חתימות עו"ד/ ייהצורך באימותבדבר 

 
ומהווים חלק בלתי  לחוזה ורפיםביטוח ואישור עריכת הביטוחים, המצאחריות בנזיקין ו נוסח נספח .13

או /יחול בהם כל שינוי וולא  ידי הרשותכפי שהוכתבו על כי נוסחים אלה הינם  ,. הובהרנפרד הימנו
 או הוספה, אשר /וו/או עדכון שינוי ו/או תיקון הבהרה ו/או ם יבוצע  בהם א או הוספה, למעט/ו .תיקון
 . ההליך המכרזי במסגרת  ,[ככל וייערכו] על ידי הרשות ייערכו

 שיוכלומנת  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  9סעיף 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  .14
 

   להלן דגשים : הנדרשת ההעבוד תכולתעיקרי בדבר מקצועית סקירה  ניתנה  .15
העבודה והודגש כי מכרז זה הינו תכנון וביצוע, וכי באחריות הקבלן הזוכה לבצע  תכולתהוסברה  -

 תכנון מפורט של הדלפק. תוכניות המכרז הינן תוכניות עקרוניות בלבד.
  .הובהרו דרישות הבטיחות במכרז –בטיחות  -
שיערוך סקר סיכונים וכן תוכנית הובהר צוות הקבלן הנדרש לרבות ממונה בטיחות מטעם הקבלן  -

 בטיחות לבניית הדלפק.
 פרוק החיפויים הקיימים בעמודים ובקורה באחריות הרשות. -
 הרשות תתקין בקרניז הדלפק במידת הצורך מתזים וגלאים. -
הודגש כי מערכת תליית הקרניז צריכה להיות מתוכננת על ידי מהנדס קונסטרוקציה וביצוע המערכת  -

 שורו.צריך לקבל את אי
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והן  1הוצג למשתתפים דרכי הגישה לאתר מהצד האווירי של טרמינל ובוצע סיור באתר העבודה  -
  .מהצד הקרקעי

 
 במהלך המכרז ומענה ברשות.  שאלות  שנשאלו  להלן .16

  
 

  למכרז ללא רישום ברשם הקבלנים?  הגיש הצעההאם ניתן ל   שאלה:
מאחר ומדובר בעבודה הנדסית בנאית מחויב רישום באחד מהענפים שצוינו בתנאי  -שלילי    תשובה:

  הסף. 
 

       המבוקשים במכרז ? בר הכיסאות כל אחד מסוגי    מי הם היבואנים של  :שאלה
  .המצורף להודעה זו 50ראה גיליון     תשובה:

  
שדרכה מתאפשר להעלות את חלקי מידות נטו של מעלית המשא  מתבקשת הבהרה מה הן  שאלה:

  הדלפק וכלי העבודה? 
   .מ' 3מ' וגובהה  2מ', רוחב המעלית  2.15אורך המעלית    תשובה:

  
  ? 50גיליון האם ניתן לקבל את    שאלה:

   .להודעה זו וכן יועלה באתר שוב מצורף  50ליון יג  תשובה:
  

  וכיצד לפזרם ?שקעי טעינה  מה הכמות המבוקשת של   :שאלה
כמות  לטעינת מכשרים ניידים, USB  ושקעי  V220שקעי טעינה ויתקין יתכנן הזוכה במכרז     תשובה:

  .USBשל   שקעי 75ו  V220  75 השקעים 
                  

  יש לאשר קבלת הודעה זו על גבי הטופס המצורף.  
  
                                                           

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

   
                                          

  
  

  בכבוד רב,
       פנקר -מורן כהן                                     

  קניינית, התקשרויות אחזקה                                      
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  פנקר) –אל: מחלקת התקשרויות אחזקה (מורן כהן 

  03-6752608פקס: 
  
  

עבודות בינוי, תשתיות ונגרות לדלפק  -2017/073/0010/00מכרז פומבי מס' הנדון: 
   , בנמל תעופה בן גוריון,1קפה, באולם נוסעים היוצאים טרמינל 

  עבור רשות שדות התעופה.    
  
  
  

  אני הח"מ _____________________ מחברת ___________________________
  

  .06.03.2017מאשר קבלת סיכום מפגש וסיור מיום 
  

  ידוע לי כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז ולכן יש לצרף אותו למעטפת ההצעה. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  _________________ :____________ תאריך:____________  חתימה :שם
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