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  2הודעה מס' 
  

התקשרות החוזה לתכנון אספקה והתקנה של אוהל ממוזג בחניון  – 0737201//007400/מכרז פומבי מס' 
      בנתב"ג  25

  והבהרות ומענה הרשות על שאלות  201711.92.מיום  מציעיםסיכום מפגש 
   

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

  :הרשות מטעםמשתתפים 
  רמ"ח מבנים ותשתיות   –מר ע. יוסף 
  אגף הנדסה אזרחית  –מר ר. מזור 

   אגף הלוגיסטיקה  –אורגד  מר נ.
  :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  2היתר בניה ואשור תקציב ,כמפורט בסעיף  -הובהר כי מכרז זה הינו מכרז מותנה .2

 ההצעות .

  לטופס הזמנת ההצעות. 3ורט בסעיף ניתנה סקירה על תכולת ושלבי  העבודה, כמפ .3

 לטופס הזמנת ההצעות 8למכרז זה, כמפורט בסעיף שנקבעו הדרישות המקדמיות ניתנו הסברים בדבר  .4

והדרישה להיקפי הכנסות מביצוע  נדרשקודם  ניסיון דרישות בדבר  ,במיוחד הושם דגש ותנאיי המכרז

 .הזמנת ההצעות טופסל  8.1.4 -ו 8.1.3, 8.1.2  משנה כמפורט בסעיפי .  עבודות

  

  

 

   25.12.2017המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום  הרשותבהתאם להודעה   



  

 

חשיבות ההקפדה הזמנת ההצעות, לרבות  טופסל 9כמפורט בסעיף  ,להצעהפורטו המסמכים שיש לצרף  .5

כתב הובהר, כי . להזמנת ההצעות לטופס  9.6.1 משנה כמפורט בסעיף המכרז, קיוםלערבות על הגשת ה

הזמנת ההצעות.  טופסל 'ד נספחומסומן כ ,הרשות בלבדנוסח שהוכתב על ידי יהיה בהתאם להערבות 

 .8201.60.10  עד ליום של הערבות  תוקפה לקיום המכרז, הערבות בנוסף 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

  

 ,או באמצעות הדוא"ל הפקסבאמצעות  לרשותאשר יופנו  ,כי המועד האחרון לפניות ולברורים ,הודגש  .6

 ,כי רק תשובות שיינתנו בכתב ע"י הח"מ ,הובהר .2017.12.50 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   .7

  נספחכ ןהמסומ   ובנספח לחוזה 11 ףובסעיהזמנת ההצעות טופס ל 10, כמפורט בסעיף להמציא במכרז

 . ג'

 13בסעיף  בהתאם להוראות אשר נקבעו לשם כך ,האשר תשולם למציע הזוכ התמורה ניתן הסבר  בדבר .8

 .בהתאמה ,לחוזה 9ובסעיף   הזמנת ההצעותטופס ל

 . הזמנת הצעותטופס ל 20, כמפורט בסעיף במכרז זה תקופת ההתקשרות הושם דגש על מועד .9

, בהתאם למפורט בסעיף בלבד הצעה הזוכהמסמכי ההחלטות וועדת המכרזים ובהובהרה זכות העיון ב .10

  להזמנת הצעות. 23

נספחים אשר מנוסח הכלל כי אין לשנות  ,והודגש ,כל הנספחים שצורפו לטופס הזמנת ההצעות הוסברו .11

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

 עו"ד/רו"ח במקומות הנדרשים.

, "יםאישור עריכת הביטוח"נספח וביטוח אחריות בנזיקין ונספח  ילנוסח ניתנו הסברים מפורטים .12

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 המכרזיאת מתניוכהסתייגו



  

 

  

 

  .השייחתם עם המציע הזוכ ,החוזההוראות  בדבר ניתן הסבר כללי .13

 :ןה ןניתן הסבר מקצועי על ידי רמ"ח מבנים ומתקנים אשר עיקריה .14

 1הודגש כי המפרט הבין משרדי "הספר הכחול" בא ומשלים ומוסיף על המפרט המיוחד (מסמך ג  .א
 )2וג

 העבודה במכרז זההובהר מהי תכולת   .ב
הודגשה החשיבות של נושא איטום הרצפה בפרטי החיבור של העמודים אל רצפת המרתף וכן   .ג

 החשיבות של האיטום של היריעות והאוהל בכללתו.
 הוסבר מהו הצוות הניהולי הנדרש מהקבלן הזוכה.  .ד
 באתר.הוסבר כי ממונה הבטיחות מטעם הקבלן יערוך תוכנית לניהול הבטיחות וסקר סיכונים   .ה
 פורטה תקופת הביצוע הנדרשת לביצוע הפרויקט.  .ו
 במפרט הטכני לנושא הסתרת מקום העבודה מבוטל והסעיף יבוצע על ידי הרשות. 00.21סעיף   .ז
 PVCויריעת ה  םהקונסטרוקטיביינושא בקרת האיכות לייצור האלמנטים  00.42הודגש סעיף   .ח
 00.46פורטו דרישות התכן בסעיף   .ט
להציג הקבלן  שיידראת המשפט "במסגרת התכנון המוקדם  2סעיף קטן  00.46יש לתקן בסעיף   .י

 את התוכניות והמסמכים הבאים:" במקום המוקדם ירשם המפורט.
הודגש כי כל המתכננים מטעם הקבלן יהיו מהנדסים רשומים ובעלי רישיון במדור הרלוונטי   .יא

להיות  בפנקס המהנדסים והאדריכלים למעט מתכנן האיטום מטעם הקבלן שנדרש
 אדריכל/מהנדס/הנדסאי.

מ' רוחב ו  30בכל מקום המוזכרות מידות האורך והרוחב של האוהל, המידות יהיו  –גאומטריה   .יב
 מ' רוחב. 70

 המשתתפים הופנו לדרישות להחזרת השטח לקדמותו  .יג
 הודגש והוסבר נושא דלתות האלומיניום באוהל וכן נושא המתח נמוך מאוד(בקרת מעברים).  .יד
 ות המינימום מקבלני החשמל והמיזוג אוויר.הודגשו דריש  .טו
 בוצע סיור באתר וכן הוצגה דלת אלומיניום מבוקרת לדוגמא.  .טז

 :להלן שאלות שנשאלו במהלך הסיור  .15

  אין התייחסות לאיטום האוהל בדפנות  : אלהש

  על הקבלן הזוכה לתכנן ולבצע את האוהל כך שלא יכנסו מים לאוהל בכל מקום.: שובהת

  באחריות מי לפרק את עמודי התאורה בחניון  :אלהש

  .הרשות תפרק את עמודי התאורה  :שובהת

  
  

  
  



  

 

   .להלן מענה הרשות על שאלות אשר נשאלו על ידי מי מהמצעים במהלך המכרז .16
  

  
  

  
  
  

  מענה הרשות  השאלה סעיף   מסמך  מספר

1.  

  

מפרט  2מסמך ג'
מבנה -טכני מיוחד 

  האוהל

האם ניתן לתת אופציה של אוהל    כללי
עם קירות קשיחים שעומדים בכל 
 התקנים ותקרה שמשונית כפולה? 

  לא 
דרישות המפרט ליש להיצמד 

  הטכני.

מפרט  2מסמך ג'  .2
מבנה -טכני מיוחד 

  האוהל

האם יש צורך במרזבים בהיקף   כללי
  האוהל לטובת חיבור לניקוז?

  אין צורך. לא 
 יש לתכנן את האוהל כך שמי
הגשמים יגיעו לפתחי הניקוז 

  הקיימים במגרש.

מפרט  2מסמך ג'  .3
מבנה -טכני מיוחד 

  האוהל

האם היריעות של האוהל צריכות   כללי
   ?תלת שכבתית –להיות מוחשכות 

על פי יריעות האוהל צריכות 
למפרט  00.01המפורט בסעיף 

   לדרישות המפרט. הטכני ,

 17ולעדכון בהוראות המפרט סעיף 
  ה זו.בהודע

מפרט  2מסמך ג'  .4
פרזול  -טכני מיוחד

לדלתות מתכת 
  פנימיות וחיצוניות

06.02  

  

יחידות דלת  8 במפרט דרישה ל
. האם ניתן לתת 2.20ברוחב 

ולהוסיף דלת  1.80דלתות במפתח 
בכדי להגיע לכמות הפתחים עפ"י 

  הדרישה?

  לא.
לדרישות המפרט הטכני יש להיצמד 

  מכרז. ה לתוכניות 

מפרט  2מסמך ג'  .5
 –חשמל -טכני מיוחד

  08פרק 

האם הרשות מספקת הזנה   08
ראשית אחת או מספר הזנות כולל 

  לוח ראשי?

הרשות תבצע את לוח החשמל 
הראשי. באחריות הקבלן הזוכה 

להביא את מעגלי התאורה והמיזוג 
אל הלוח הראשי שיבוצע בחדר 

 החשמל, ראו תכונית העמדה. 
למסמכי תוכנית מצורפת כמפורט  ב

  מכרז (תוכנתי העמדה)ה

מפרט  2מסמך ג'  .6
תאורת -טכני מיוחד 

  חירום 

בנתב"ג משתמשים בתאורת   08.23
), האם DALIחירום מבוקרת (
  במכוון לא נדרש?

  במבנה זמנימפני שמדובר לא נדרש 

מפרט  2מסמך ג'  .7
תאורת -טכני מיוחד 

  חירום

להיות גם נים יכולים ישלטים תק  08.23
  ס"מ, האם מקובל? 15

  לא .
לשילוט עם דרישות המפרט הינם  

  .ס"מ 20גובה אותיות 
  יש  להיצמד לדרישות

   



  

 

 להלן מספר עדכונים:  .17
  

 הטכני המפרט בהוראות עדכון  .א

לטופס הזמנת ההצעות ותנאיי המכרז שבנדון (להלן:  25.4 -ו 4.1.4בהתאם להוראות סעיפי משנה  .1
, מבקשת רשות שדות התעופה 02.03.2017ובהמשך למודעה על פרסום המכרז מיום "), המכרז"

"),  להסב את תשומת לב ציבור הנרשמים למכרז, לעדכונים שונים במסמכי הרשות(להלן: "
 המכרז, כמפורט בסעיף זה להלן: 

    00פרק   2-מסמך ג - מפרט טכנייש להוסיף בבמסגרת הבהרה זו, מבקשת הרשות להודיע, כי    
 את הנוסח הבא: הפסקהב' בסוף  00.01דרישות כלליות סעיף 

על מנת להקטין את זמן ההדהוד באוהל יש להדביק או להניח על רשת מתוחה או אלמנט "    
ס"מ  5תפיסה אחר שיאושר מראש חומר "בולע" מסוג לוחות צמר זכוכית קשיח עם גיזה בעובי 

הגיזה תהיה צבועה בגוון לבן. לחילופין ניתן להציע פתרון  ,לפחות ק"ג/מ"ק 24במשקל מרחבי 
והכול בכפוף  חליפי במסגרת התכנון המוקדם והמפורט ולרבות הוכחה לעמידות בדרישות אלו

  "לאישור הרשות

את המפורט  מצורפת בזאת תוכנית עקרונית המתארת דרישות בתחום מיזוג האוויר ומשלימה .2
 . במפרט הטכני

  האישור התקציבי למכרזקבלת   .ב

את הנרשמים למכרז כי האישור התקציבי הנדרש לביצוע העבודות נשוא  מבקשת לעדכןהרשות 
  .התקבללטופס הזמנת ההצעות למכרז)  2המכרז (כמפורט בסעיף 

  המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז   .ג

")  ביום הרשותאשר פורסמה ע"י רשות שדות התעופה (להלן: " 1בהמשך להודעת הבהרה מס' 

הרי   כי חרף העובדה כי טרם התקבל היתר הבניה הנדרש, מבקשת הרשות להבהיר 03.12.2017

") ההזמנה טופסלטופס הזמנת ההצעות למכרז שבנדון (להלן: " 2.3להוראות סעיף שבהתאם 

שהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז שבנדון, ולשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות, 

  .10:00עד השעה   25/12/2017לטופס,  הינו  7.10.2בסעיף  הנקוב

     מודגש בפני המשתתפים במכרז, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה   .ד

(ב) לתקנות חובת 20הנקובים בסעיף זה לעיל, לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה 

  .1993- המכרזים, תשנ"ג

 יודגש כי הרשות תבחן את ההצעות שיתקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות,כמו כן, יובהר ו  .ה

ובלבד ע רק לאחר קבלת היתר הבניה האמור אך הכרזת הזוכה במכרז שבנדון תיקב 25/12.2017קרי 

יתקבל היתר לא  01/03/2018. במידה ועד למועד 01/03/2018שהיתר הבניה יתקבל לא יאוחר ממועד 

  תבטל הרשות את המכרז ומבלי להכריז בו על זוכה.  -הבניה האמור



  

 

בנוסף, תשומת לב המציעים מופנית לכך שהם לא יהיו זכאים בשום מקרה, לכל פיצוי ו/או שיפוי   .ו

לעיל. למען הסר  ה'ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם בגין ביטול המכרז, בהתאם להוראות סעיף 

י עבור כל הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או עלות מכל מין וסוג שהם שנגרמו ספק מובהר בזאת, כ

למציעים ו/או שבהם נשאו המציעים כאמור (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) לא יהיו זכאים 

המציעים לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום ו/או החזר מכל מין וסוג שהוא בשל ביטול המכרז 

אופן מלא, סופי ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל והם מוותרים בזאת ב

  .דרישה, תביעה וטענה בגין האמור

 יובהר כי לא חל שינוי ביתר מועדי ותנאי המכרז.  .ז

  

  

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 

 מהצעתו למכרזידו כחלק בלתי נפרד  -הבהרה זו כשהיא חתומה על 

  

   

  

  )הודעה זו הועלתה לאתר האינטרנט של רשות שדות התעופה בן גוריון( 
  

  
  
  
  
  
  
  

  ה, כ ר ב ב                                            

   נחום אורגד                                                                             
  רכש בכיררפרנט                                                
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