
  

  

2.10.2017  
  :לכבוד

  הנרשמים למכרז
    החברה"ל מנכ לידי

  באמצעות פקס        
  

  א.ג.נ.,

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

 6מספר הבהרה  תהודע

  

 עדכונים ושינויים במסמכי המכרז

 עדכון בדבר מהות הפרויקט ותכולת העבודה במכרז .1

(להלן: למכרז ההצעות  לטופס הזמנת 3תכולת העבודה/פרויקט, כהגדרתה בסעיף הרשות תעדכן כי 
תורחב ותעודכן כדלקמן (לנוחות המשתתפים, מודגשים השינויים בתכולת העבודה  "טופס ההזמנה")

  כאמור):

ניקוז, , ריצופים, חידוש תשתיות של  איטום, "עבודות איטום ותשתיות במטבח הכוללות: פירוקים
מנת להביא את המטבח ל וכל הנדרש ע , עבודות גמרתכנון וביצוע חדרי קירור, ביוב ואינסטלציה

  לעמידה בתקנים הרלוונטיים.

  ,שיפוץ חדרי שירותים.", עבודות טיח וצבעעבודות שיפוץ חדר האוכל הכוללות: החלפת ריצוף

ביצוע הלבצע בעצמו (ו/או באמצעות מי מטעמו) את התכנון ובמכרז, על הקבלן שיוכרז כזוכה מובהר כי 
 .של חדרי הקירור

  סף במכרזהתנאי פה ל, שינוי והוסעדכון .2

יתווסף תנאי מקדמי ההזמנה לטופס  7רשות שדות התעופה (להלן: "הרשות"), מעדכנת כי לסעיף מס' 

  כדלקמן:

 3-מ"ר לפחות או שלוש עבודות גמרים ב 6700"מציע כנ"ל, אשר ביצע עבודות גמרים בפרויקט ששטחו 

 מ"ר לפחות כל אחד". 3300פרויקטים שונים בשטח של 

 7.1.4סעיף סיפא ל" שבמבטחים ציבוריים מבשליםהרשות מעדכנת ומודיעה כי הגדרת המונח "בנוסף, 

 לטופס ההזמנה יעודכן לנוסח כדלקמן: 

ארוחות  3000משמעם: מטבחים המשמשים להכנה של  לפחות  "מטבחים ציבוריים מבשלים"

  בשריות חמות ביממה.

  לטופס ההזמנה, תתווסף ההגדרה כדלקמן: 7.1.4כמו כן, להגדרות המפורטות בסיפא של סעיף 

  : עבודות ריצוף וגם צבע וטיח. "גמרים" משמעם 

  מסמכי מכרז עדכניים .3

להבהרה זו מצורפים המסמכים העדכניים הבאים, והם יחליפו את המסמכים אשר צורפו ופורסמו 

 כחלק ממסמכי המכרז המקוריים:

 בהתאם לנוסח המכרז כמפורט להלן) טופס הזמנת הצעות על נספחיו (לרבות עדכון מועדי ,
  .27/03/2017המעודכן ואשר יבוא במקומו של טופס הזמנת ההצעות שפורסם ביום 

 ד' לחוזה (המפרטים הטכניים והמסמכים ההנדסיים- 'ב יםנספח(. 

 



  

  

  עדכון ושינוי מועדי המכרז .4

 המפורטים להלן:רישום למכרז יתבצע באופן ובמועדים  .4.1

 209, חדר 2קומה  1קה הממוקמת בנמל התעופה בן גוריון, טרמינל במזכירות אגף לוגיסטי  .4.1.1

-09:00ה', בשעות: - בימים א' ,23/10/2017: "אגף לוגיסטיקה"), וזאת לא יאוחר מיום להלן(

12:00.  

, 23/10/2017, וזאת לא יאוחר מיום www.iaa.gov.ilשל הרשות:  באתר האינטרנט .4.1.2

 .12:00בשעה:

העיון במסמכי המכרז יהיו בהתאמה למועדי הרישום המפורטים יובהר כי מועדי ואופן 

  לעיל.

(שההשתתפות בו הינה חובה ומהווה תנאי סף),  רשמים למכרזנהמציעים למפגש נוסף למועד  .4.2
 236, חדר מספר 2, קומה 1בטרמינל  10:00שעה , 24/10/2017תאריך שלישי נקבע בזאת ליום 

 חדר ישיבות הנדסה. 

מודגש כי השתתפות במפגש הנוסף הנ"ל הינה חובה גם עבור משתתפים במכרז אשר השתתפו 
 .24.4.2017במפגש הקודם שהתקיים ביום 

 10:00, עד השעה 6/11/2017המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, יעודכן ונקבע בזאת ליום  .4.3
ומות ותיעוד (חדר באמצעות תיבת המכרזים הנמצאת בנתב"ג, בבניין משרד הראשי במדור רש

). מודגש שוב כי הצעות שיגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד 140, חדר מס' 1ארכיב, קומה 
  והשעה הנקובים בסעיף זה, לא יתקבלו ולא יידונו.

 .31/5/2018תוקף הערבות, יעודכן ונקבע בזאת ליום  מועד .4.4

 .31/5/2018תוקף ההצעה, יעודכן ונקבע בזאת ליום  מועד .4.5

 .23/10/2017הגשת שאלות, יעודכן ונקבע בזאת לתאריך ון להאחרמועד ה .4.6

  הרשות מבהירה כי לא יחול כל שינוי בשאר המועדים הנקובים במסמכי המכרז.

  

משרדי הרשות יהיו סגורים במהלך חג חגי תשרי בין התאריכים תשומת לב המציעים כי 
4/10/2017-14/10/2017  

  

  

  

  

  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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