
  

 

   

      
     

הסכם מסגרת לביצוע עבודות של אחזקת מבנים ,מתקנים  – 0737201//002600/מכרז פומבי מס' 
    ותשתיות הנדסה אזרחית במתקני רשות שדות התעופה באזורים הדרומים 

      

מענה הרשות  ,מחירוןעדכון , 20177.019.מיום  מציעיםסיכום מפגש  – 1הודעה מס' 
  לשאלות שנשאלו ע"י המשתתפים

   

  :המציעים משתתפי  נציגי 
  נציגי הרשות.  שמורים אצל ,כפי שנרשמו בתחילת המפגש פרטיהם האישייםמכרז זה. ל נרשמומשתתפים  6

  :הרשות מטעםמשתתפים 
   

   הנדסה אזרחיתראש אגף  – פוני מר א. 
  מנהל אחזקה נת"א עובדה   – אלגזי   .אמר 

   הנדסאי אזרחי  -מר י.  רווח 
  אגף לוגיסטיקה   –פנקר -כהןגב מ. 

   אגף הלוגיסטיקה  –מר נ.אורגד 
  

  :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

 פנקסרישום בהמכרז לדרישות בדבר  ,במיוחד הושם דגש. ")ההצעות הזמנת(להלן: " ותנאיי המכרז

  משנה כמפורט בסעיפי והדרישה להיקפי הכנסות מביצוע עבודות בינוי . נדרשקודם  הקבלנים וניסיון

 .הזמנת ההצעות טופסל  6.1.4 -ו 6.1.3, 6.1.2

חשיבות ההקפדה הזמנת ההצעות, לרבות  טופסל 7כמפורט בסעיף  ,פורטו המסמכים שיש לצרף להצעה .3

הערבות כתב הובהר, כי . להזמנת ההצעות  7.1.9 משנה כמפורט בסעיף המכרז, קיוםלערבות על הגשת ה

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

 .8201.01.10  עד ליום תעמוד בתוקפהלקיום המכרז, הערבות הובהר, 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

 הזמנת ההצעות.טופס ל 8כמפורט בסעיף  ,למכרזאופן הגשת ההצעה  ניתן הסבר בדבר .4



  

 

    07תתי פרקים בפרק   על ידי הוספת  המחירון  את נה עדכ כי הרשות משתתפים, הובא בפני ה .5

ההצעה למכרז  09.07.2017ונושא את התאריך המחירון החדש הועלה לאתר האינטרנט של הרשות 

 .למחירון זה בלבד  סתוגד בהתייח

וכן  ,בבוקר 10:00שעה  2017.80.70 הינו ,במכרז זה להגשת ההצעותשנקבע כי המועד האחרון  הודגש,  .6

 הזמנת הצעות.טופס ל 8.10.1 משנה  כמפורט בסעיףהכל מיקום הגשת ההצעה, 

 8.10.2משנה  , כאמור בסעיףלא תידוןלא תתקבל ולאחר מועד זה,  תוגשהצעה ש כי ר למשתתפים,ההוב

  .הזמנת ההצעות טופסל

 ,או באמצעות הדוא"ל הפקסבאמצעות  אשר יופנו לרשות ,כי המועד האחרון לפניות ולברורים ,הודגש  .7

 ,כי רק תשובות שיינתנו בכתב ע"י הח"מ ,הובהר .2017.70.23 ליום עדביטוח, הינו הלרבות בנושאי 

 ., לכל דבר וענייןתחייבנה את הרשות

ה הזוכ יידרש ר שא ,וערבות הבדק החוזה ערבות לביצועהפקדת הדרישה ל מפורט בדברניתן הסבר   .8

המסומנים  ובנספחים  לחוזה 15 ףובסעיהזמנת ההצעות טופס ל 9, כמפורט בסעיף להמציא במכרז

 .בהתאמה , 1ויג' 'יג  יםנספחכ

הזמנת טופס ל 11כמפורט בסעיף  ,במכרזוהתחרות  ים אופן בחירת הזוכ בדבר ניתן הסבר מפורט  .9

 ההצעות.

 11.3.1.2.2"והמחירון הקובע" המפורט בסעיף  11.3.1.1.2ניתן הסבר על מנגנון החציון המפורט בסעיף  .10

 לטופס הזמנת ההצעות. 

 13בסעיף  בהתאם להוראות אשר נקבעו לשם כך ,האשר תשולם למציע הזוכ התמורה ניתן הסבר  בדבר .11

 .בהתאמה ,לחוזה 14ובסעיף   הזמנת ההצעותטופס ל

 . הזמנת הצעותטופס ל 14, כמפורט בסעיף במכרז זה תקופת ההתקשרות הושם דגש על מועד .12

, בהתאם למפורט בסעיף בלבד הצעה הזוכהמסמכי ההחלטות וועדת המכרזים ובהובהרה זכות העיון ב .13

  להזמנת הצעות. 21

נספחים אשר מנוסח הכלל כי אין לשנות  ,והודגש ,כל הנספחים שצורפו לטופס הזמנת ההצעות הוסברו .14

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

 עו"ד/רו"ח במקומות הנדרשים.

, "יםאישור עריכת הביטוח"נספח וביטוח אחריות בנזיקין ונספח  ילנוסח יםניתנו הסברים מפורט .15

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 או השגה גם לעניין ו/הבהרה  ו/או כי כל שאלה ,הודגש

כי הגשת   ,. עוד הובהרלעיל להודעה זו 7בסעיף  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

 .השייחתם עם המציע הזוכ ,החוזההוראות  בדבר ניתן הסבר כללי .16

 בהתאם לאמורע"י הגורמים המקצועיים ברשות, בדבר מהות העבודה נשוא מכרז זה, ניתן הסבר  .17

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

 להלן עקרי הדברים : , נשוא התקשרות זוהעבודה

 הנדסה אזרחיתתכולת העבודה עם הדגשה שמדובר בעב' אחזקת תשתיות   .א

 בטיחות  .ב

 , צוותי העבודה וקבלני משנההקבלןניהולי של צוות   .ג

 זמינות   .ד

 מקדם היקף   .ה

 תיחור מנגנון הוצעת הזמנות עבודה,   .ו

 עבודות בהן לא יבוצע תיחור   .ז

 קריאות לאחזקת שבר עם דגש על מועד נדרש להגעה לשטח.  .ח

 עבודה בגובה  .ט

 מפעל הניקוז   .י

שנקבע ידי מי מהמשתתפים השונים, עד למועד האחרון -נשאלו עלש  שאלות מספר להלן תשובות הרשות, ל .18

 :פניות וברוריםל

בנספח הביטוח מבוקש  ביטוח "חבות מוצר" בהתאם לחוות דעת שקיבלתי לא ניתן לבטח : שאלה  .א

 חבות מוצר בעבודות אחזקה . מבוקש לבטל דרישה זו.

דרישה זו לא תבוטל ככל שמדובר בחוזה הכולל ביצוע עבודות קבלניות, על הספקים להמציא  :תשובה

אישור ביטוח הכולל ביטוח חבות מוצר. העבודות עצמן המבוצעות על ידי הקבלנים עולות לכדי הגדרת 

"המוצר".  חבות מוצר מכסה נזק גוף ו/או רכוש שייגרם לצדדים שלישיים כתוצאה מה"מוצרים" 

פקים ו/או המותקנים ו/או מטופלים על ידי הקבלנים, לאחר שאותם מוצרים יצאו מחזקתו המסו

  הישירה

 ק"מ ש.ת רמון. 200האם תכולת העבודה נשוא מכרז זה כולל את מתקן מצדה המרוחק  :שאלה  .ב

 האם תשולם תוספת כספית על עבודות במתקן זה?במידה והתשובה חיובית              

איילות, צופר ומצדה אינם כלולים באתרים  –מתקני הניווט - בחוזה 1.5לאמור בסעיף בניגוד  :תשובה

  .המטופלים במסגרת חוזה זה



  

 

  האם אפשר להציג ניסיון  ומחזור כספי של חברה אחרת אשר בבעלותי ? :שאלה

 .  לטופס הזמנת ההצעות  6.3ראה סעיף   :תשובה

 .למחירון ,המחירים אשר נקבה הרשות אינם סבירים נא בדיקתכם החוזרת  12.8פרק  :שאלה  .ג

  קובץ עם עדכון המחירים לתת פרק זה.מצורף  ,נפלה טעות במחירי היחיד פרק זהתת ב  :תשובה

 של המחירון לשם ביצוע חישובים ? L.Xהאם אפשר לקבל קובץ  שאלה:  .ד
ההצעה  קובץ יועלה לאתר האינטרנט של הרשות הקובץ הינו לשימוש המציע בלבד, תשובה:

  . תוגש בקובץ הבינארית בלבד
  
  

  בברכה,                                          

   נחום אורגד                                                                       
  רכש בכיררפרנט                                              
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