
  
 
 

 

03.12.2017  

  
  אל:____________

  פקס: ___________
  
  

ומענה הרשות לשאלות  12.11.2017מיום מציעים סיכום מפגש  - 2 הודעה מס'
  המשתתפים 

  
חטיבת לביצוע עבודות חשמל עבור התקשרות בחוזה  -2017/073/0032/00' מס פומבי מכרז

 אחזקה בכל אתרי רשות שדות התעופה
  

    
  :המשתתפיםנציגי  

  
"). פרטיהם המכרזשבנדון (להלן: "אשר נרשמו ושילמו להשתתף במכרז משתתפים תשע עשרה 

  האישיים, כפי שנרשמו בתחילת המפגש, שמורים  אצל נציגי הרשות. 
  

  :נציגי רשות שדות התעופה (להלן: "הרשות") 
  רמ"ח חשמל מבנים מ"מ רא"ג חשמל.–מר גלעד כוכב  
  קניין, התקשרויות אחזקה.  –מר משה פישר 

  קניינית, התקשרויות אחזקה.  –פנקר  –גב' מורן כהן 
  

  :להלן עיקרי הדברים אשר הועלו במהלך המפגש
וסיור המשתתפים במפגש נרשמו, שילמו וחתמו על הטופס המיוחד למפגש  כי נבדק .1

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

 את הצעתו הכספית.
אחזקה בכל אתרי רשות חטיבת לביצוע עבודות חשמל עבור הובהר כי נשוא מכרז זה הינו  .2

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

 "). הזמנת ההצעותותנאיי המכרז (להלן: "
לטופס  7שר יש לצרף למסמכי המענה של ההצעות, כמפורט בסעיף פורטו המסמכים א .4

 הזמנת ההצעות.  
כמו כן הודגש, כי כל ההודעות שיישלחו על ידי הרשות, הינן חלק ממסמכי המכרז ויש 
לצרפן למעטפת ההצעה כשהן חתומות. כמו כן יש לצרף אישור רישום ותשלום למכרז 

  כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  
 להזמנת ההצעות.  8הובהר אופן הגשת ההצעה, בהתאם לאמור ומפורט בסעיף  .5
וכן הוסבר  מיקום הגשת שעה  ,25.12.2017 הינונקבע  מועד החדש להגשת ההצעות למכרז, ש  .6

 להזמנת ההצעות. 8.10ההצעה, הכל בהתאם למפורט בסעיף משנה 
  .בעו לעיל, לא תתקבל ולא תידוןהודגש, כי הצעה אשר תוגש לאחר המועד והשעה אשר נק

הודגש, כי המועד האחרון להפניית שאלות ובירורים, אשר יופנו לרשות באמצעות הפקס  .7
. הובהר, כי רק תשובות שיינתנו 30.11.2017 ליום עדבלבד, לרבות פניות בנושאי הביטוח, הינו 

 בכתב ע"י הח"מ, תחייבנה את הרשות, לכל דבר ועניין.
 11הובהרו שלבי בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעות הזוכות, הכל כמפורט בסעיף  .8

 להזמנת הצעות.
שנים, עם אופציה לתקופה/ות נוספת/ות של  3הובהר, כי תקופת ההתקשרות הנה לתקופה בת  .9

חודשים, בכל תמהיל שתבחר הרשות, הכל בהתאם להוראות הנקובות לשם כך בסעיף  24עד 
 לחוזה.  5ת ההצעות, ובהתאמה סעיף להזמנ 14



  
 
 

 

להזמנת הצעות  13תמורה אשר תשולם לזוכים במכרז זה, כמפורט בסעיף ההובהרה  .10
 לחוזה.   14ובהתאמה סעיף 

הוסברו כל הנספחים המצורפים להזמנת ההצעות ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו והודגש, כי  .11
בלבד,  במקוררשות ואשר יוגשו אין לשנות כלל מנוסח המסמכים, אשר הוכתבו על ידי ה

 לרבות הדרישות בדבר הצורך באימותיי חתימות עו"ד/ רו"ח, במקומות הנדרשים.
נוסח נספח אחריות בנזיקין וביטוח ואישור עריכת הביטוחים, המצורפים לחוזה ומהווים  .12

ל חלק בלתי נפרד הימנו. הובהר, כי  נוסחים אלה הינם כפי שהוכתבו על ידי הרשות ולא יחו
בהם כל שינוי ו/או תיקון ו/או הוספה, למעט אם יבוצע  בהם הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון 

 ו/או עדכון ו/או הוספה, אשר  ייערכו [ככל וייערכו] על ידי הרשות, במסגרת  ההליך המכרזי. 
הוצע למשתתפים, להעביר את דרישות הביטוח לחברות הביטוח המבטחות מטעמם, על מנת 
שיוכלו לבחון את עלויות הביטוח, טרם הגשת הצעתם הכספית ולקחתן בחשבון, בעת הגשת 

  הצעתם. 
הודגש, כי כל שאלה ו/או הבהרה,  כולל בכל הקשור לנושאי הביטוח, יש להפנות לרשות, 

לעיל. עוד הובהר, כי הגשת  7הגשת השאלות ובירורים, כנקוב בסעיף בתוך המועד שנקבע ל
מסמכי הביטוח במסגרת הגשת ההצעה למכרז, כשהם כוללים תוספות ו/או מחיקות / 
השמטות / הערות, תיחשבנה כהסתייגות מהותיות מתנאיי המכרז, והצעה כזו עלולה 

  .ללהיפס
 ייחתם עם המציעים הזוכים.חוזה, שבניתן הסבר כללי בדבר ההוראות הנקובות  .13
ניתנה  סקירה מקצועית בדבר עיקרי תכולת העבודה הנדרשת, במסגרת אספקת השירותים   .14

 לחוזה. א' נספחבהתקשרות זו, כמפורט ב
 8.9.4הובהר כי במכרז זה הרשות מקצה נכסים למציעים הזוכים במכרז כמפורט בסעיף  .15

 לטופס הזמנת ההצעות ובנספח ט' לחוזה. 
 00.44לחוזה וסעיף  14.6לטופס הזמנת ההצעות, סעיף  13.5הובהר כי בניגוד למצוין בסעיף   .16

 ישונה כדלקמן:מקדם היקף למפרט הטכני אופן חישוב  
   

  להלן הטבלה:  
  

0-300,000 0%
300,001-600,0003%
600,001-900,0006%

9%ומעלה 900,001
  

  
,  כי שיעור אחוז ההנחה, המפורט אתלעיל, מובהר בז מבלי לפגוע מכלליות האמור, בסעיף זה

בטבלה הנקובה לעיל, יחול על כל סכום החשבון המאושר, לאחר ביצוע העבודה אשר בוצעה, 
  שהוצאה לקבלן נשוא הפרויקט[ללא מע"מ].  הראשונה ההזמנה"י עפ

תנאי חוזה , זאת ללא תיחור, עפ"י היה ותוצא לקבלן הזמנת עבודה נוספת באותו פרויקט
(להלן : "הגדלת העבודה") וכתוצאה מהגדלת העבודה משתנה מדרגת ההנחה (על  המסגרת

כל הסכום הנוסף או חלק ממנו) לעומת המצב הנתון מכוח הזמנת העבודה הראשונה בה זכה, 
 יחול מנגנון הנחה נוסף על התמורה בגין הגדלת העבודה בצורה מדורגת. 

  דוגמאות :  3לצורך המחשת האמור לעיל מובאות בזה 
  

 :1דוגמא 
תחושב הצעתו מהשקל הראשון  - ₪  500,000מציע אשר יציע לבצוע העבודה הראשונה סך של 

  ₪.  485,000דהיינו סך הצעתו בתיחור ולתשלום יעמוד על : ₪)  15,000, ( 3%בניכוי 
  
  
  

  :2דוגמא 
תחושב הצעתו מהשקל הראשון  -₪ 660,000נה סך של מציע אשר יציע לבצוע העבודה הראשו

  ₪. 620,400דהיינו סך הצעתו בתיחור ולתשלום יעמוד על ₪)  39,600, ( 6%בניכוי 
  



  
 
 

 

מתבססת על נתונים מספריים הגדלת עבודה בגין אותו פרויקט ( בה הוצאה לקבלן 3דוגמא 
  של הדוגמאות דלעיל) :  

  ).3%(כאמור לאחר ניכוי הנחה בשיעור ₪  485,000העבודה הראשונה נשוא התיחור: 
(דבר ₪  210,000בגין הגדלת העבודה עפ"י כתב הכמויות שווי הגדלת העבודה הנוספת הוא: 

  )  ₪).  210, ₪000 + , 500, 000( שהם  710,000שמגדיל את שווי התמורה לסך כולל של 
  ייעשה כך: ההגדלההתחשיב לתשלום בגין 

ייתן הספק הנחה בשיעור ₪)  100,000(דהיינו על סך של  600,000ועד  500,000על ההיקף שבין 
  ש"ח. 97,000דהיינו ישולם לו ₪,  3,000שהם  3%

ייתן הספק הנחה ₪)  110,000(דהיינו על סך של ₪  710,000ל₪  600,000על ההיקף שבין 
  ש"ח.  103,400דהיינו ישולם לו ₪,  6,600 - שהם 6%בשיעור 

  
קבלן הנ"ל על מכלול העבודה עפ"י התיחור הראשון ובתוספת הגדלת העבודה סה"כ יקבל ה

  ₪.   685,400סך של 
  

  הערות:

את עקרון המנגנון יהיה להפעיל בהתאמה במקרה שיחולו על הקבלן הנ"ל הגדלות עבודה  .1
  נוספות ובלבד שהן נשוא אותו פרויקט. 

כל המחירים לחישוב המדרגות להנחה יהיו מחירים נומינאליים (לפני מקדם אתר ולפני   .  2
  התייקרויות).   חישוב   

"פרויקט" לצורך סעיף זה משמעו מהות העבודה כפי שהוגדרה לקבלן בהזמנה הראשונה,   . 3  
   במסגרת החוזה.  

 ומענה 30.11.2017 ליום עד השונים, מהמשתתפים מי ידי- על שנשאלו שאלותספר מ להלן .17
 .אלו לשאלות הרשות

  

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

  

  

  תשובת הרשות  

  חוזה 1
  21סעיף 
  

מבוקשת הבהרה ,האם ניתן לבצע עבודות  
  באמצעות קבלני משנה? 

 

  

כל העבודות יבוצעו על 
  ידי הקבלן הזוכה בלבד.

  צוות הקבלן מפורט

  בסעיפים:
00.13  

  00.14 -ו
  למפרט הטכני

עבודות מסוימות בלבד 
ניתן לבצע באמצעות 
קבלני משנה ,ובאשור 

  המנהל

  

  



  
 
 

 

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

חוזה + טופס  2
 הזמנת הצעות

לחוזה 21 סעיף   

6.1.2סעיף   

 6.2.1סעיף 
לטופס הזמנת 

 הצעות 
  

דעת האם קבלן המשנה ל  קשומב
מבצעים את העבודות צריך באמצעותו 

לפחות בהתאם  2להיות בעל סיווג א'
  להוראות חוק רישום קבלנים?

  

  

ככלל לא יבוצעו עבודות 
  על ידי קבלני משנה .

במידה ותאושר עבודה 
באמצעות קבלן משנה  

הקבלן יידרש  ברישיונות 
וסיווגים  מתאימים 

 לעבודה אותה הוא מבצע. 

  

 מפרט טכני  3
00.29סעיף   
  

  מינוי מנהל עבודה רשום במשרד העבודה,

מבוקש להבהיר אם יש חובה? ואם כן 
  מבוקש לשלם עבור כך. 

  

  

 00.13ראה תשובה בסעיף 
  למפרט הטכני 

00.42סעיף   מפרט טכני 4  

תמחור עבודות חריגות שלא ניתן לבנות 
מחירים על פי כתב הכמויות הקיים ישולמו 

  .60פרק  10%ע"פ מחירון דקל מינוס 

מחירים אלו נמוכים מהותית ממחירי 
השעה שמצוינים בכתב בכמויות בתת פרק 

08.15.  

מבוקש להבהיר כי בענף החשמל מחירי 
השעה בכתב הכמויות הינם בעדיפות על 

   מחירי רג'י של מחירון דקל

  

  

עבודות חריגות זה כאשר 
יש צורך בסעיף אשר אינו 

נמצא בכתב הכמויות. 
סעיף שעות עבודה נמצא 
בכתב הכמויות, אי לכך 

  אינו יכול להיות חריג.

  2 -ג' סעיף  מפרט טכני 5
 

כי תעלות רשת לכבלים הינו בקוטר  מצוין
מ"מ, בכתב הכמויות סעיף  6.5חוט 

כי התעלה המבוקשת  מצוין, 08.19.1160
  מ"מ. 5הינה עם חוט בקוטר 

מ"מ  5מבוקש להבהיר כי מדובר בתעלה 
בסטנדרט  ואיננהשאינה קימת  6.5ולא 

  אטקה

  כמבוקש



  
 
 

 

  

    

                                                                                    

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

   
                                 

  
                
                

  בכבוד רב,  

 
             , קנייניתמורן כהן פנקר               

  התקשרויות אחזקה                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

טופס הזמנת  6
  הצעות 

11.3.1.1.2סעיף     
מבוקשת הבהרה בעניין חישוב חציון 

  ההצעות במכרז 

החציון מוגדר להיות   
ערך החוצה את הקבוצה, 

עם מספר שווה של ערכים 
מעליו ומתחתיו. למשל 

החציון של הקבוצה 
  . 2} הוא 1,2,10{

מספר הקבוצה  כאשר    
 כיקבע י.  זוגי אי  הוא 

ממוצע של שני כהחציון 
  הנתונים המרכזיים.



  
 
 

 

  
  

  פנקר  –מורן כהן  –אל:   מחלקת התקשרויות אחזקה  

   9752608-03באמצעות פקס מס':           

  

  

  
    2מס'  הודעה

  ומענה הרשות לשאלות  201711.12.מיום  וסיור מציעים סיכום מפגש 
   00322017/073/00/מכרז פומבי מס' 

  

 

 ________________________, /ע.מ.אני הח"מ _________________ מחברת

 מענה הרשות ו 12.11.2017, מיום מציעיםסיכום מפגש  2מאשר/ת קבלת הודעה מס' 

  במפגש. השונים המשתתפים מי מלשאלות 

  

ידוע לי, כי יש לצרף הודעה זו, המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, כשהיא 

  חתומה, בעת הגשת הצעתנו למכרז שבנדון.

  

  

  שם __________________ תאריך __________________  

  

  

  חתימה__________________
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