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 20.07.2017  

  
  אל:____________

  פקס: ___________
  
  

   המשתתפים שאלותמענה הרשות לו 10.07.2017מיום  מציעים   סיכום מפגש -  1מס'  הודעה
  

שירותי פיקוח על התקנות ואחזקת תשתיות למתן   התקשרות בחוזה  - 2017/073/0015/00' מס פומבי מכרז
 תקשורת וכבלים של אגף אלקטרוניקה קשר, בכל אתרי הרשות

  
    
  :המשתתפים נציגי  

 ,האישיים פרטיהם .")המכרז(להלן: " שבנדון מכרז ב נרשמו כמעוניינים להשתתףאשר  משתתפים   שישה
  נציגי הרשות. אצל   שמורים ,כפי שנרשמו בתחילת המפגש

  
  :שדות התעופה (להלן: "הרשות") רשותנציגי  

  .אלקטרוניקה קשררא"ג – יובל גירשמר 
  .אגף אלקטרוניקה קשר –אלירן אביטבולמר 

  . עורך התקשרויות בכיר –מר ערן רוסלר 
  קניינית.  –פנקר  –גב' מורן כהן 

  

  :אשר הועלו במהלך המפגש קרי הדבריםילהלן ע

   וסיור מציעים. במפגש נרשמו וחתמו על הטופס המיוחד למפגש  המשתתפים כי  ,נבדק .1

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

למתן שירותי פיקוח על התקנות ואחזקת תשתיות תקשורת וכבלים של הינו  הובהר כי נשוא מכרז זה .2

 .הרשות אגף אלקטרוניקה קשר, בכל אתרי

י יותנא לטופס הזמנת ההצעות 6הדרישות המקדמיות למכרז זה, כמפורט בסעיף  ניתנו הסברים בדבר .3

  .")הזמנת ההצעות"המכרז (להלן: 

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

ויש לצרפן למעטפת נן חלק ממסמכי המכרז יה ,הרשותידי  שלחו עליכי כל ההודעות שי ,כן הודגשכמו 

    כמו כן יש לצרף אישור רישום למכרז כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. .חתומותכשהן  ההצעה
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כי ההצעה  ,הודגש .להזמנת ההצעות 8בסעיף בהתאם לאמור ומפורט  ,ובהר אופן הגשת ההצעהה .5

בהתאם  ,1מעטפה מספר  המסמכים יוכנסוכל יתר , 2למעטפה מספר  תוכנס ,הכספית ורק היא

 להזמנת ההצעות. 8.2  - ו 8.1.2 משנה הנקובות  בסעיפי  להוראות

מיקום הגשת  הוסבר  וכן    10:00שעה  ,25.07.2017 הינולהגשת ההצעות למכרז, שמועד החדש נקבע    .6

 הצעות.הלהזמנת  8.9 משנה מפורט בסעיףבהתאם להכל ההצעה, 

  .ידוןתתתקבל ולא , לא המועד והשעה אשר נקבעו לעיללאחר  תוגש אשר הצעהכי  ,הודגש

לרבות  ,בלבד פנו לרשות באמצעות הפקסואשר י ,רוריםיבהפניית שאלות והאחרון ל  כי המועד ,הודגש .7

 ,ע"י הח"מ תנו בכתבניירק תשובות שכי  ,הובהר .13.07.2017 ליום עדהינו טוח, יבהבנושאי פניות 

 .לכל דבר ועניין ,תחייבנה את הרשות

להזמנת  10, הכל כמפורט בסעיף ותהזוכ ותהובהרו שלבי בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצע .8

 הצעות.

להזמנת הצעות  6.2.8ניגוד עניינים, כמפורט בסעיף משנה במצב של  הזוכה המציעהובהר נושא העדר  .9

 לחוזה. 3.7סעיף משנה בהתאמה ו

 36 של עד /ותנוספת ותה/תקופל עם אופציה ,שנים 3 תקופה בתל נהתקופת ההתקשרות הכי  ,הובהר .10

להזמנת ההצעות,  13סעיף הנקובות לשם כך בהכל בהתאם להוראות  ,בכל תמהיל שתבחר הרשות ,חודשים

   לחוזה. 9סעיף בהתאמה ו

 10סעיף בהתאמה להזמנת הצעות ו 12מפורט בסעיף כ ,לזוכים במכרז זההתמורה אשר תשולם   ההובהר .10

   לחוזה.

משנה בסעיף  להוראות הנקובות לשם כךבהתאם  ,יםזוכל מוישולאשר ההוצאות  יהחזרנושא  הובהר  .11

  לחוזה. 10.3משנה   ףסעי  ובהתאמה ,להזמנת ההצעות 12.3

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

הדרישות בדבר לרבות  ,בלבד במקורשו יוגידי הרשות ואשר הוכתבו על אשר  ,מנוסח המסמכיםכלל 

 במקומות הנדרשים. ,רו"ח חתימות עו"ד/ ייהצורך באימות

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

או תיקון /ולא יחול בהם כל שינוי ו ידי הרשותכפי שהוכתבו על נוסחים אלה הינם  כי  ,. הובהרנפרד הימנו

 ייערכו או הוספה, אשר /וו/או עדכון שינוי ו/או תיקון הבהרה ו/או ם יבוצע  בהם א או הוספה, למעט/ו

 . ההליך המכרזי במסגרת  ,[ככל וייערכו] על ידי הרשות

שיוכלו מנת  על ,מטעמםהמבטחות חברות הביטוח ל דרישות הביטוחלהעביר את  משתתפים,ל וצעה

  . בעת הגשת הצעתם ,ולקחתן בחשבון תם הכספיתהצעהגשת  טרם ,את עלויות הביטוח בחוןל
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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  7סעיף 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

התקשרות באספקת השירותים  במסגרת ,הנדרשת ההעבוד תכולתעיקרי בדבר מקצועית סקירה  ניתנה   .15

 .לחוזהא'  נספחב, כמפורט זו

 הרשות מענהו 13.07.2017 ליום עד ,השונים מהמשתתפים מי ידי-על שנשאלו שאלות מספר להלן .16

 .אלו לשאלות

      

  

 שם פרק/נספח מס"ד
מס' סעיף 
 שאלה בפרק/נספח

  

  

  תשובת הרשות  

 הזמנת הצעות  1
  2.4.3סעיף 
  

ישנה דרישה כי המציע ו/או נותן השירותים 
המוצע יהיה מוסמך לצורך ביצוע עבודות 
  בגובה (לרבות ביצוע עבודה בחלל מוקף).

מאחר והסמכות אלו הנן בתוקף לשנתיים 
ימים מיום קבלתן מבקשים לשנות את 

  מבוקש לשנות הנוסח לנוסח 

"נותן השירותים המוצע מטעם המציע 
יהיה בעל הסמכה בתוקף לצורך הזוכה 

ביצוע עבודות בגובה (לרבות ביצוע עבודה 
בחלל מוקף) לכל הפחות החל ממועד 

 התחלת מתן השרות ללקוח".

  

  

  

  

  סעיף זה לא ישונה 

 צעותהזמנת ה 2
6.1.3סעיף   
  

  לשנות את הנוסח לנוסח הבא:  קשומב

 3 לפחות מעסיק אשר ,ל"כנ "מציע
 אחד כל אשר שירותים, נותני (שלושה)

 או/ו חשמל הינו טכנאי/הנדסאי מהם
 או/ו אלקטרוניקה טכנאי/הנדסאי
טכנאי/  או/ו ובקרה מכשור טכנאי/הנדסאי

טכנאי/הנדסאי   הנדסאי תקשורת ו/או
 בפנקס כחוק תעשיה וניהול, הרשום

 משרד מטעם ,וההנדסאים הטכנאים
 ,הוצאתו ביום לתתו אשר הוסמך ממשלתי
 ליום נכון ,מהם אחד כל של שמו על התקף
 במכרז ההצעות שנקבע להגשת האחרון

  זה...."  (שאר הסעיף ללא שינוי)

  

  

  

  

  

  

  סעיף זה לא ישונה
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 שם פרק/נספח מס"ד
מס' סעיף 
  תשובה  שאלה בפרק/נספח

 הזמנת הצעות 3
6.1.4סעיף   
  

  לשנות את הנוסח לנוסח הבא: מבוקש 

 המוצע השירותים נותן אשר ,ל"כנ "מציע
זה  מכרז נשוא השירותים את ליתן ,מטעמו
 הינו") השירותים נותן" :(להלן

 טכנאי/הנדסאי או/ו חשמל טכנאי/הנדסאי
 או/ו אלקטרוניקה

 או/ו ובקרה מכשור טכנאי/הנדסאי
תקשורת ו/או  טכנאי/הנדסאי

 טכנאי/הנדסאי תעשיה וניהול, הרשום
 מטעם ,הטכנאים וההנדסאים בפנקס כחוק
 ביום לתתו הוסמך אשר ממשלתי משרד

 האחרון ליום נכון ,שמו על התקף ,הוצאתו
זה ...."  במכרז ההצעות להגשת שנקבע

  (שאר הסעיף ללא שינוי)

  

  

  

  

  סעיף זה לא ישונה

6.1.3סעיף   הזמנת הצעות 4  

מבוקש כי אחד היועצים יוכל להיות גם 
הנדסאי תעשייה וניהול שהינו גם אקדמאי 

בתחום הניהול, ובעל הכשרה וניסיון בצה"ל 
בתחום האלקטרוניקה, הסמכות בתחומים: 

  אלקטרונאי חימוש והתמחות מוד"ש 

  

  

  סעיף זה לא ישונה

6.1.4סעיף   הזמנת הצעות  5  

ם מבוקש כי אחד היועצים יוכל להיות ג
הנדסאי תעשייה וניהול שהינו גם אקדמאי 

בתחום הניהול, ובעל הכשרה וניסיון בצה"ל 
בתחום האלקטרוניקה, הסמכות בתחומים: 

  אלקטרונאי חימוש והתמחות מוד"ש

  

  

  סעיף זה לא ישונה

  8.8.3סעיף  חוזה  6
   

המפקח נדרש להחתים שעון נוכחות 
  בכניסתו וביציאתו.

קיימת מערכת האם בכל אתרי הרשות א. 
  לרישום נוכחות ?

מבוקש כי במידה והמפקח מגיע לאתר בו ב. 
לא קיימת מערכת רישום נוכחות העדכון 

הידני של רישום הנוכחות לא ייספר 
במסגרת כמות העדכונים להם זכאי המפקח 

  .  3ללא תשלום על פי נספח ה' לחוזה סעיף 

 
 
 חיוביא.   
  ב. שלילי לאור תשובה א'  
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מס' סעיף  פרק/נספחשם מס"ד
 בפרק/נספח

  תשובה שאלה

7 
  חוזה

ביצוע עבודות 
  בגבהים

3.16.3סעיף   

   

המפקח נדרש לספק ציוד של מתקני הרמה 
בגבהים לצורך עבודה המבוצעת מחוץ 

  לכותלי האולמות על חשבונו.  
באחריות מי הכשר בטחוני מתאים א. 

ותדרוך בטיחות למפעיל הציוד (באם נדרש 
  כזה) ? 

מהו מנגנון התשלום למפקח בעבור ב. 
  השרות הנ"ל ?

לשלם את סכום העלות להשכרת  בוקשמ
הציוד/המפעיל כנגד הצגת חשבונית למנהל 

 %-מטעם הרשות בתוספת סכום השווה ל
  (עשרה אחוזים) מסך ההוצאה כאמור. 10

  5ראה תשובות סעיף 

  חוזה 8
  השירותים

6.4סעיף   

14עמ'   

  מבוקש להוסיף לסעיף 
"... יהיו לפי דרישת הרשות והמנהל, ולפי 

שיקול דעתם המוחלט ועל פי חוק שעות 
. מבלי לגרוע 1951 –עבודה ומנוחה התשי"א 

  ..." (שאר הסעיף ללא שינוי)

כל הפעלת החוזה תיעשה 
לפי כל דין, לרבות דיני 

העבודה החלים במדינת 
    ישראל. 

 הוספת המבוקש נדחית. 

  

  חוזה 9
  השירותים

17.1סעיף   

20עמ'   

  מבוקש לשנות את הסעיף לנוסח הבא:

 על חובה מוטלת החוזה שלפי מקום "כל
 ,הרשות דעת שיקול פי-ועל ,המפקח
  ,החובה האמורה את ממלא אינו המפקח

תינתן למפקח התראה בכתב להשלמת 
החובה האמורה, במידה ולא הושלמה 

(חמישה) ימי עסקים  5החובה האמורה תוך 
 או בעצמה למלאה הרשות רשאית

 חשבון על ,מטעמה אחרים באמצעות
  ."המפקח

  סעיף זה לא ישונה

  חוזה 10
 נספח א'

עיקרי תכולת 
 העבודה

24עמ'   

"הכנה בדיקת ואישור כתבי  -ישנה דרישה ל
  כמויות לעבודות ופרויקטים".

מהסעיף  הכנהמבוקש למחוק את המילה 
מאחר והכנת כתב כמויות היא עבודת תכנון 

ואינה עבודת פיקוח. לעבודת תכנון יש 
משמעות מורחבת הכוללת אחריות 

מקצועית של המתכנן והיא דורשת גם 
 ביטוח מקצועי מתאים.

  לא תבוצע הכנה 
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 מס"ד
שם 

 פרק/נספח
מס' סעיף 
 שאלה בפרק/נספח

  תשובה 

  חוזה 11
 נספח ג'

נספח בטיחות 
 וגיהות

15סעיף   
65עמ'   

בסעיף המפקח מתחייב שלא לבצע עבודה בגובה, עבודה 
בחלל מוקף (שהוגדרה כחלק מתכולת עבודתו וכדרישה 

בהצעת המחיר) אלא לאחר קבלת היתר עבודה מיוחד בכתב 
  מטעם הרשות .....

מבקשים לוודא האם המפקח נדרש לקבלת היתר חדש בכל 
צע עבודה בגובה ו/או עבודה בחלל מוקף פעם שהוא נדרש לב

?  

שלילי. יינתן היתר 
אשר תוקפו כתוקף 

הסמכת המפקח 
  לעבודה בגובה.  

  חוזה 12
 נספח ג'

נספח בטיחות 
 וגיהות

23-24סעיפים   
  

  אינם חלים על המפקח. 24- ו 23מבקשים לוודא כי סעיפים 

  

  

סעיפים לא רלוונטיים 
  לחוזה זה. 

  חוזה 13
 נספח ה'

רכישת  תנאי
נתוני רישום 

ונוכחות 
 עובדים

  

מבוקש כי במידה והמפקח מגיע לאתר בו לא קיימת מערכת 
רישום נוכחות העדכון הידני של רישום הנוכחות לא ייספר 

 במסגרת כמות העדכונים להם זכאי המפקח ללא תשלום.

  

  

  

  .4ראה תשובה לסעיף 

  חוזה 14
 נספח ו'

טבלת החזר 
 ההוצאות 

   

אתרי הרשות בהם יינתנו  2.7בבקשה להצעת המחיר סעיף 
שרותי הפיקוח מוזכר כי במהלך תקופת ההתקשרות קיים 

צפי סגירת נמל התעופה אילת ו/או עובדה ו/או הרצליה ואו 
שדה דב, מאידך קיים צפי לפתיחת נמל התעופה אילן ואסף 

  רמון בתמנע.
מל בטבלה לא מופיע תעריף החזר הוצאות נסיעה אל נ

התעופה רמון בתמנע, כמו כן מאחר ומדובר בנמל תעופה 
בינלאומי בשטח נרחב וגדול יש לתת את הדעת על הדרך בה 

 מפקח המגיע לאתר בטיסה מאילת מתנייד ברחבי האתר.

  

  

בנספח החזר 
ההוצאות יש 

התייחסות לעניין 
ההוצאות הן בנסיעה 

ברכב והן במקרים 
בהם מאושר טיסה 

  והניידות לאתר.  

  חוזה  15
 נספח ח'

  2סעיף 
   

  נוסח ערבות לקיום החוזה.
הבנק מנפק הערבות מבקש לשנות את התקופה מחמישה ימי 

עסקים לשבעה ימי עסקים כלומר לשנות את הנוסח לנוסח 
  הבא:

. לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר משבעה ימי 2"
 עסקים, ממועד קבלת ....." (שאר הסעיף ללא שינוי)

  

  

  

  סעיף זה לא ישונה

  נותן השירות כללי 16

האם ניתן להציע מועמד שהנו בוגר מגמת אלקטרוניקה 
בבית ספר מקצועי, הנדסאי תעשיה וניהול הרשום בפנקס 

שנות וותק בהקמה תכנון  20הטכנאים וההנדסאים בעל מעל 
 ופיקוח על תשתיות פאסיביות לתקשורת ?

  

  

ראה תשובה לסעיפים 
  4 -ו 3
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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,

 
         מורן כהן פנקר                         

  קניינית, התקשרויות אחזקה                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 מס"ד
שם 

 פרק/נספח
מס' סעיף 
 שאלה בפרק/נספח

  תשובה

  נותן השירות כללי 17
האם מציע יכול להציע יותר ממועמד אחד 

? 

על המציע להציע מועמד 
העונה על כל  אחד בלבד

הדרישות המקדמיות 
  ויתר דרישות המכרז. 
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  פנקר  –מורן כהן  – אחזקה אל:   מחלקת התקשרויות 

   9752608-03באמצעות פקס מס':           

  

  

  
    1מס'  הודעה

  שאלות מענה הרשות לו 10.07.2017מיום  וסיור מציעים סיכום מפגש  
   2017/073/0015/00מכרז פומבי מס' 

  

 

 הודעהמאשר/ת קבלת  ,________________________ /ע.מ.ני הח"מ _________________ מחברתא

   במפגש.השונים המשתתפים מי מלשאלות  מענה הרשות ו 10.07.2017מיום  ,מציעים סיכום מפגש    1מס' 

  

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

  .למכרז שבנדון

  

  

  

  

  שם __________________ תאריך __________________  חתימה__________________
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