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  2017 ספטמברב 10 

  - 0737201//003400/פומבי מס'  מכרז
  התקשרות בחוזה למתן שירותי התקנה ואחזקת  מערכות גילוי אש וכיבוי בגז, 

  רשות שדות התעופהגוריון ושדה דב, עבור - מתוצרת "טלפייר", המותקנות בנמלי התעופה בן
  

  לשאלות הרשות ומענה 2017905.0. מיום מציעים מפגש סיכום - 1' מס בהרהה
  המשתתפים"י ע שנשאלו 

 

   - משתתפים בישיבה
  
  :המשתתפים נציגי  

כפי שנרשמו בתחילת  ,האישיים פרטיהם .")המכרז(להלן: " שבנדוןמכרז ל נרשמואשר משתתפים  שבעה
  נציגי הרשות. אצל  שמורים ,המפגש

  
  :שדות התעופה (להלן: "הרשות") רשותנציגי 

  .קשר- אלקטרוניקה, אגף גילוי אשמערכות  דרמ" – דרורה יהודמר 
  .אגף לוגיסטיקהקניין,  -פישרמשה  מר

  
  :אשר הועלו במהלך המפגש קרי הדבריםילהלן ע

. הובהר נרשמי המכרז כי הנוכחים במפגש נרשמו וחתמו על הטופס המיוחד למפגש ,נבדק .1

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

י יותנא לטופס הזמנת ההצעות 6הדרישות המקדמיות למכרז זה, כמפורט בסעיף  ניתנו הסברים בדבר .2

 .")הזמנת ההצעות"המכרז (להלן: 

, לרבות להזמנת ההצעות 7כמפורט בסעיף  ,ההצעותמסמכי המענה של פורטו המסמכים שיש לצרף ל .3

להזמנת ההצעות.  7.1.8חשיבות ההקפדה על הגשת הערבות לקיום המכרז, כמפורט בסעיף משנה 

להזמנת  נספח ד', ומסומן כהרשות בלבדהובהר, כי כתב הערבות יהיה בהתאם לנוסח שהוכתב על ידי 

 .8.20103.20  תעמוד בתוקפה עד ליוםההצעות. בנוסף הובהר, כי הערבות לקיום המכרז, 

, בהתאם הרישום למכרז, חל שינוי במחירון החלפים והעבודותכמו כן,  הושם דגש לכך, כי במהלך מועד      

שנכחו במפגש. כמו כן , לכל הנרשמים למכרז 24.08.2017לאמור, חולק מחירון עדכני נושא תאריך 

 שינוי.   הודגש,  כי ביתר מסמכי המכרז, לא חל שום

כמו כן, הובא לתשומת לב המשתתפים, כי כל  ההודעות שיישלחו על ידי הרשות [ככל ויישלחו], הנן חלק 

 ממסמכי המכרז, ויש לצרפן למעטפת ההצעה כשהן חתומות.

 להזמנת ההצעות. 8ניתן הסבר בדבר אופן הגשת ההצעה למכרז, כמפורט בסעיף  .4
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 10:00שעה  ,7201.90.18עד ליום  הינו ,למכרז ההצעות הגשתלאשר נקבע  המועד האחרון כי ,הובהר .5

 הצעות.הלהזמנת  8.10.1 משנה כמפורט בסעיףהכל וכן מיקום הגשת ההצעה,  ,בבוקר

 8.10.2אמור בסעיף משנה בהתאם ל, ידוןתתתקבל ולא לאחר מועד זה, לא  אשר תוגש הצעהכי  ,הודגש

 להזמנת ההצעות.

או באמצעות  פנו לרשות באמצעות הפקסואשר י ,רוריםיבהפניית שאלות ול כי המועד האחרון ,הודגש .6

 תנו בכתבניירק תשובות שכי  ,הובהר .7.20190.08 ליום עדהינו טוח, יבהבנושאי פניות לרבות  ,הדוא"ל

 .לכל דבר ועניין ,תחייבנה את הרשות ,ע"י הח"מ

הזוכה במכרז להמציא, החוזה, אשר יידרש  קיוםניתן הסבר מפורט בדבר הדרישה להפקדת ערבות ל .7

 להזמנת ההצעות. 9.2כמפורט בסעיף 

חודשים בכל  36שנים, עם אופציה לתקופות נוספת/ות של עד   3 -הובהר, כי תקופת ההתקשרות היא ל .8

 .להזמנת ההצעות 14תמהיל שתבחר הרשות, הכל בהתאם להוראות סעיף 

הן ללא התחייבות ומועדיהן עבודות התקנת מערכות חדשות,  היקף השירותים בגין ביצוע שלהודגש כי  .9

פי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להזמנת עבודה, -פי צורכי הרשות ועל-, ייקבעו מעת לעת, עלוהיקפן

 להזמנת ההצעות. 15, הכל בהתאם להוראות סעיף אשר תונפק לכל שירות נדרש

 להזמנת ההצעות. 11  כמפורט בסעיף הכול ,במכרז  ההזוכההצעה על אופן בחירת  ניתן הסבר .10

 22הצעה הזוכה, בהתאם למפורט בסעיף החלטות ועדת המכרזים ובמסמכי ההובהרה זכות העיון ב .11

  הצעות.הזמנת הל

מנוסח המסמכים אשר כלל כי אין לשנות  ,להזמנת ההצעות והודגש המצ"ב כל הנספחים הוסברו .12

 חתימות עו"ד/ ייהדרישות בדבר הצורך באימותלרבות  ,בלבד במקורשו יוגידי הרשות ואשר הוכתבו על 

 במקומות הנדרשים. ,רו"ח

, לשינוי ןנית ולא קבוע והינ זהניתנו הסברים מפורטים לנוסח נספח אחריות וביטוח. הובהר, כי נוסח  .13

 אלא אם יבוצע בהם שינוי, במסגרת ההבהרות למכרז אשר תוציא הרשות [ככל ותוציא]. 

למבטחם, על מנת שיוכלו לבדוק את  זה להעביר את דרישות הביטוח נשוא נספחהוצע למשתתפים 

 עלויות הביטוח, טרם הגשת הצעתם הכספית, ולקחתן בחשבון בעת הגשת הצעתם. 

  הודגש, כי כל שאלה ו/או הבהרה ו/או השגה גם לעניין דרישות הביטוח, יש להפנות לרשות, בתוך המועד 

נספח  להודעה זו לעיל. עוד הובהר, כי הגשת  6ורים, כאמור בסעיף אשר נקבע להגשת השאלות ובר

הביטוח במסגרת ההצעה למכרז, כשהוא כולל תוספות ו/או מחיקות/השמטות/הערות, תיחשבנה 

  כהסתייגויות מתנאיי המכרז, והצעה כזו עלולה להיפסל.

 .הזמנת עבודה תחתם ,הובהר כי עם המציע הזוכה .14
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עיקרי תכולת העבודה הנדרשת , במסגרת אספקת השירותים בהתקשרות דבר ב נה סקירה מקצועיתנית .15

 :מהווה חלק בלתי נפרד הימנוה, בהתאם לאמור במפרט הטכני המצורף לחוזה וזו

מתן שרותי אחזקה מונעת יזומה אחזקת שבר וביצוע התקנות  העבודה כוללת תכולת הודגש כי  .א

 בהתאם לצרכי הרשות.

 2דב מותקנות  המערכות מתוצרת טלפייר בלוחות חשמל ובשד 51הודגש כי בנתב"ג מותקנות   .ב

 מערכות.

 למפרט הטכני. 2.3זמני התגובה לתקלות הכל בהתאם לאמור בסעיף הודגש נושא   .ג

 הודגש נושא הבטיחות בעבודה, הכול בהתאם לאמור בנספח הבטיחות שצורף למסמכי ההתקשרות.   .ד

 

  בכבוד רב,                                                                                        

 
  משה פישר, קניין                                          
  לוגיסטיקה אגף                                                    
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 לידי משה פישר  –אחזקה מחלקת התקשרויות    אל:

   9752608-03באמצעות פקס מס': 

  

  0034/073/007201/מכרז פומבי מס' הנדון: 

  מערכות גילוי אש וכיבוי בגז,  התקשרות בחוזה למתן שירותי התקנה ואחזקת
  רשות שדות התעופה גוריון ושדה דב, עבור- מתוצרת "טלפייר", המותקנות בנמלי התעופה בן

  
  ומענה הרשות לשאלות שנשאלו 7.20190.05מיום  מציעיםסיכום מפגש  – 1מס' ה בהרה

  ע"י המשתתפים 

 

ה ודעהני הח"מ _________________ ע.מ/מחברת ________________________  מאשר/ת קבלת א

  . ומענה הרשות לשאלות ,7.20190.05מיום  מציעיםסיכום מפגש  - 1מס' 

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

  הצעתנו.

  

  

  

  

  שם __________________ תאריך __________________  חתימה__________________
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