
  

  

24.4.2017  
  :לכבוד

  הנרשמים למכרז
    החברה"ל מנכ לידי

  באמצעות פקס        
  

  א.ג.נ.,

ביצוע עבודות איטום במטבח בחדר לחוזה בלהתקשרות  000001/4/077201/ מס' מכרז פומבי: הנדון
  התעופה רשות שדות האוכל בתמך המזרחי בנתב"ג, עבור 

   עדכון ומענה על שאלות, 24.4.2017 מיום הנרשמים למכרזפרוטוקול מפגש  - 1מספר הבהרה  תהודע

  

   :משתתפים

 - גב' ורד אגוזין מהנדס בכיר למבנים ותשתיות, -מר דוד חדד :")הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "
  .קניינית אגף לוגיסטיקה -, גב' מיכל וולץקניינית אגף לוגיסטיקה

והנרשמים . שמות ופרטי הנציגים נרשמים למכרז 2של גש הגיעו נציגיהם : למפהנרשמים למכרזנציגי 
  רשות. ל הבאגף לוגיסטיקה ש שמוריםנרשמו והם למכרז  

  :לנרשמים למכרזדגשים והבהרות  .1

כמפורט הכל  ות ומהותן,הנדרש וכן לעבודות, המכרז תנאיו מהות לגבי סקירה ניתנה .1.1
 .בהרחבה במסמכי המכרז

  הוצגו מסמכי המכרז והאופן בו על המציעים להגיש הצעתם. .1.2

 2סעיף הוראות על פי וזאת  תקציבי  אישורבקבלת  – מותנה מכרזעוד הודגש כי המכרז הינו  .1.3
אזי  ,התקציבי האישור תקבלי טרם 15.5.2017 ליום ועד היההובהר כי לטופס הזמנת הצעות. 

, הכול בהתאם ימים 14 -מ תפחת שלא לתקופה ההצעות להגשת האחרון המועד יידחה
 .להודעה שהרשות תפרסם בעניין זה

הזמנת לטופס  8.9על פי המפורט בסעיף  לקיום ההצעה, כי יש להגיש את הערבות הודגשעוד  .1.4
' דמקורית ובהתאם לנוסח נספח להיות על הערבות  .")טופס ההזמנהההצעות (להלן: "
 ., הוא היום האחרון לתוקף ההצעה למכרז20171.103. בתוקף עד ליוםלטופס ההזמנה ו

 הוצגה מפת הרשות ומיקום תיבת המכרזים בנתב"ג.  .1.5

לחוזה) והצורך בבדיקתו מול חברת הביטוח בטרם תוגש  'ינספח נספח הביטוח ( נושא הודגש .1.6
הגשת ההצעה. הובהר, כי שאלות, ככל שישנן בקשר אליו, יש להגיש בתוך המועד הקבוע ל

 במכרז. הבהרה שאלות 

 להצעה לצרף שיש במסמכים יתרה הקפדה להקפיד המציעים על כי המשתתפים בפני הודגש .1.7
  .מתייחס הוא סעיף לאיזה מסמך כל בראש ולכתוב

. הודגש בפני 10:00 השעה עד 5.201729.האחרון להגשת הצעות הינו יום  המועד, כי הובהר .1.8
, לא לעילהנקובים  והשעה המועדהמשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר 

  .1993-(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג20יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה 

כל ההודעות וההבהרות ולרבות  המכרז מסמכימסמכי ההצעה (לרבות  את כי, הובהר עוד .1.9
 מספורם פי על עוקב באופן וסדורים כרוכים כשהם להגיש יש, )שנמסרו במהלך המכרז

 .למשתתפים נמסר אשר בקובץ הקבוע



  

  

 יש הזמנהה לטופס 9 בסעיף המפורטים הנדרשים התצהירים את כי, המשתתפים בפני הודגש .1.10
 .1971- "אתשל], חדש[נוסח  הראיות פקודת פי על וחתומים ערוכים, מקוריים כשהם להגיש

אשר יחליף את  מעודכן כמויות כתבלמשתתפים דיסק בינארית ובו  מסר נבמהלך המפגש  .1.11

 כילכתחילה למסמכי המכרז במועד פרסומם. הוסבר למשתתפים מכתב הכמויות אשר צורף 

יש למלא את המחירים בדיסק הבינארית, להדפיס, לחתום על התדפיס ולהגיש את כתב 

החתום בצרוף קובץ הבינארית המלא (על גבי דיסק או קי). מציע  אשר המעודכן הכמויות 

הובהר כי על המציעים להקפיד להגיש את לא יגיש הצעה  מודפסת וחתומה הצעתו תיפסל. 

כמו כן עלולה הצעתו להיפסל על הסף.  - יע שלא יעשה כןכתב הכמויות המעודכן בלבד ומצ

הובהר, כי בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין  ההצעה המודפסת החתומה וקובץ 

 ההצעה בבינארית, ההצעה המודפסת והחתומה תהיה ההצעה הקובעת.

 דגש על הניקוז ואופי חיבורו.מתן מר דוד חדד הסביר את מהות הפרויקט תוך  .1.12

 לקבל אישור מראש מגורמי רש"ת.ייידרש החומרים עבור כל כן הדגיש מר חדד כי  .1.13

 

  

  

  

  ורד אגוזין, קניינית
  

  אגף לוגיסטיקה
   רשות שדות התעופה

  

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז - על  םא חתווכשה הז מסמך
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