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  :לכבוד
  הנרשמים למכרז

    החברה"ל מנכ לידי
  באמצעות פקס        

  
  א.ג.נ.,

להתקשרות בחוזה לביצוע שיקום רחבת חניה למטוסים  2017/074/0005/00 מכרז פומבי מס'הנדון : 
 רשות שדות התעופה)  בנתב"ג  עבור Bבראבו (

  

ומענה על  , תיקוןעדכון, 19.12.2017 מיום הנרשמים למכרזפרוטוקול מפגש  - 1מספר הבהרה  תהודע

   שאלות

   :משתתפים

מר יובל  מר ליאור בלום מהנדס ראשי לסלילה ותשתיות, :")הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "
 –גב' ורד אגוזין תשתיות, סלילה ומהנדס  –מר ארנון וולנברגר  מרגוליס מהנדס ראשי חשמל ומיזוג אויר,

-ברקוביץדימה לוגיסטיקה, מר -מהנדס חשמל, גב' איה פלג –, מר ניסן חג'ג' קניינית אגף לוגיסטיקה
  .טחוןיבחטיבת ה

-רנמתכנן תכן מבנה, מר אמנון קלויז-, מר דורי אלקלעימתכנן חשמל - יאיר שנבל מר :נציגי מתכננים 
מתכנן מים וביוב, גב' נעמה -רנובסקי'תיאום ותכנון, מר לאון צ-מתכנן ראשי משרד דאל, מר מאיר ארילון

  מתכננת דלק. -סבו

והנרשמים . שמות ופרטי הנציגים נרשמים למכרז 8של גש הגיעו נציגיהם : למפהנרשמים למכרזנציגי 
  רשות. ל הבאגף לוגיסטיקה ש שמוריםנרשמו והם למכרז  

  :לנרשמים למכרזוהבהרות דגשים  .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

הזמנת לטופס  9.7על פי המפורט בסעיף  לקיום ההצעהכי יש להגיש את הערבות  הודגש .1.3
' המקורית ובהתאם לנוסח נספח על הערבות  להיות  .")טופס ההזמנה(להלן: "ההצעות 

 ., הוא היום האחרון לתוקף ההצעה למכרז31.7.2018 בתוקף עד ליוםלטופס ההזמנה ו

 הוצגה מפת הרשות ומיקום תיבת המכרזים בנתב"ג.  .1.4

לחוזה) והצורך בבדיקתו מול חברת הביטוח בטרם תוגש  'ינספח נספח הביטוח ( נושא הודגש .1.5
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 .1.6
 .מתייחס הוא סעיף לאיזה מסמך כל בראש ולכתוב

. הודגש בפני 10:00 השעה עד 15.1.2018האחרון להגשת הצעות הינו יום  המועד, כי הובהר .1.7
, 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 .1.8
 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 .1.9
 .1971- "אתשל], חדש[נוסח  הראיות פקודת פי על וחתומים ערוכים, מקוריים כשהם להגיש



  

  

  

 

המעודכן ואשר יבוא  כמויותה כתבלמשתתפים דיסק בינארית ובו  מסר נבמהלך המפגש  .1.10
 כיהוסבר למשתתפים . במקומו של כתב הכמויות אשר צורף למסמכי המכרז ביום פרסומו

יש למלא את המחירים בדיסק הבינארית, להדפיס, לחתום על התדפיס ולהגיש את כתב 
קי). מציע  אשר  ןהחתום בצרוף קובץ הבינארית המלא (על גבי דיסק אוהמעודכן הכמויות 

כמו כן הובהר, כי בכל מקרה של סתירה  לא יגיש הצעה  מודפסת וחתומה הצעתו תיפסל.
החתומה וקובץ ההצעה בבינארית, ההצעה דפסת ו/או אי התאמה בין  ההצעה המו

 המודפסת והחתומה תהיה ההצעה הקובעת.

על המציעים  PDFוכן דיסק תכניות בפורמט  כניותבמהלך המפגש נמסרו למשתתפים ת .1.11
 לחתום על הקובץ וכן על הדיסק ולהחזיר כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

ל המציעים לחתום על במהלך המפגש נמסרו למשתתפים מפרטים מיוחדים ורשימת תכניות  .1.12
 .הקובץ וכן על הדיסק ולהחזיר כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז

 :הבהרות נוספות .1.13

בתוכניות השונות מופיעות פלטות בטון בעוביים שונים. יובהר שעובי פלטות הבטון  1.13.1
ס"מ. הכל  34 -ו 32ן הינו והמערבי עובי פלטות הבט ס"מ בצד המזרחי. בצד  40הינו 

 -1307-00DEL-AP-BGA-000BRAVO-DDכפי שמופיע בתוכנית מספר 

הכוונה לפלטות בטון בעובי של המשטח הסטנדרטי  –בטון בעובי משתנה  פלטות 1.13.2
 ס"מ בהתאמה) 40/42.5/50(ז"א  25%ס"מ) + מקסימום  32/34/40הצמוד אליהן (

של המפרט המיוחד יש למלא מחירים אחידים לסעיפים  00.53בסעיף  כפי שרשום 1.13.3
זהים הקיימים בשני המבנים של כתב הכמויות. מציע שימלא מחירים שאינם זהים, 

  הם.יתתוקן לפי המחיר הנמוך מבינהצעתו 

מר ליאור בלום הסביר את מהות הפרויקט תוך מתן דגש על  לוחות זמנים ועל תמחור ההצעה  .1.14
כן הסביר ליאור את נושא הביטחון מאחר והפרויקט הינו בשטח  דלק וחשמל. יוובדגש על ק

 ויש צורך לאשר ביטחונית את כל העובדים יהאוויר

הסביר את מהות עבודות החשמל תוך דגש על קבלן המשנה לעניין חשמל  סיובל מרגולימר  .1.15
 בעל ניסיון הנדסי מוכח ובהתאם לדרישות המפרטים בחוזה. שיהיה 

. במקביל לפרסום הודעת הבהרה זו ולנוחות מר מאיר ארילון הציג מצגת הסבר על הפרויקט .1.16
המצגת שהוצגה למשתתפים   המשתתפים ולעיונם, מעלה הרשות לאתר האינטרנט שלה את 

 במסגרת המפגש. 

 הסבירה על קווי הצנרת תוך דגש על ניתוקים וחיבורים של קווי הדלק.סבו גב' נעמה  .1.17

 הסביר על סוג הקרקע ומשטחי הבטון. עימר דורי אלקל .1.18

מר יאיר שנבל הסביר על כבילת החשמל ומערכות תקשורת בפרויקט תוך דגש לפיטים  .1.19
 שלחוטי החשמל שלהם נדרש זמן הזמנה רב ועליהם להיות להיות מוזמנים בזמן.

 :מר אמנון קלוזינר הדגיש .1.20

תערובת הבטון בשל ב  את הדרישה לבצע משטח נסיון ליציקת פלטות הבטון ולקבוע את -
 מוקדם כלל שניתן. 

" הקבלן שלא יהיו פשרות בכל הקשור לטיב האיכות של הנקזים המחורצים שיספוקו ע -
 הזוכה. 

מכסי שוחות ורשתות ניקוז בתחומים המיועדים לתנועת מטוסים יעמדו בדרישות התקן ש -
 F-900לעומס 

  

  



  

  

 

  :עדכון המועד האחרון להגשת שאלות  .2

הזמנת הצעות יעודכן לתאריך  לטופס 25.3להגשת שאלות הבהרה כמפורט בסעיף המועד האחרון 
28.12.2017.  

  יובהר כי לא יחול שינוי ביתר המועדים למכרז.

  תיקון בטבלת נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות: .3

לנספח ב' לטופס ההזמנה נפלה טעות סופר,  4הרשות תעדכן את המציעים כי בטבלה אשר בסיפא של סעיף 
כאשר בעמודה השלישית לטבלה נוספו שלא לצורך המילים: "במ"ר של מבנה המשרדים". הרשות תבהיר 

רלוונטית למכרז זה. לפיכך, מצ"ב למסמך הבהרה זה, כי על המציעים להתעלם מתוספת זו אשר איננה 
לטופס הזמנת ההצעות, אשר יבוא במקומו של נספח ב' שצורף מלכתחילה לטופס ההזמנה  נספח ב' מעודכן

  ואשר אותו נדרשים המציעים למלא בתצהיר ולהגישו כחלק בלתי נפרד מהצעתם למכרז.

  

  

 

  

  

  ורד אגוזין, קניינית
  אגף לוגיסטיקה

   התעופה רשות שדות
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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



  

  

  
  20/12/17מעודכן ליום  -נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות

 לטופס הזמנת ההצעות 9.2תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 
, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי אם לא אעשה כן           , נושא ת.ז. מס'           אני הח"מ, 

  אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

[*יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי  ")המציע(להלן: "           אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת  .1
להתקשרות בחוזה לביצוע  2017/074/0005/00 פומבי מס', למכרז שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]

  .)  בנתב"ג  עבור רשות שדות התעופהBשיקום רחבת חניה למטוסים בראבו (

הנני מנהלו הכללי של המציע ונותן תצהירי זה בשמו מכוח תפקידי ומכוח הכרתי את העובדות נשוא  .2
  תצהירי. 

רשום על פי חוק המציע  קבלן הנני מצהיר כי נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז,  .3
 200סימול ") בחוק רישום קבלנים(להלן: " 1969- רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט

לפחות וכן שנכון למועד האמור הינו בעל אישור קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות  5-ובסיווג ג
  בהתאם לסימול והסיווג האמור.

" באישור קבלן *סימון " -" אישור קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות"לצורך סעיף זה לעיל: 
מנהלת קבלנים מוכרים מאושר לפי חוק רישום קבלנים או אישור קבלן מוכר על ידי 

 משרדית לקביעת סדרי מסירת עבודות ממשלתיות לקבלנים.-שבמסגרת הוועדה הבין

) השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון שנקבע להגשת 3הנני מצהיר כי במהלך שלוש ( .4
ההצעות במכרז, המציע השלים ביצוע, כקבלן ראשי, של עבודות סלילה ותשתית בהיקף כספי 

לפחות במחירים שוטפים וללא מע"מ, כאשר פרויקט אחד לפחות מתוך ₪ מיליון  150מצטבר של 
לפחות ₪ מיליון  80נו פרויקט של עבודות סלילה ותשתית בהיקף כספי של הסך האמור לעיל הי

 במחירים שוטפים וללא מע"מ. 
 

  לעיל: 4להלן נתונים להוכחת ההצהרה בסעיף 

תיאור הפרויקט והעבודות שבוצעו  
  במסגרתו

 

מועד השלמת ביצוע 
  הפרויקט 

 (חודש ושנה)

ההיקף הכספי של 
הפרויקט בש"ח 

(במחירים שוטפים 
 ללא מע"מ ) ו

שם ופרטי הלקוח כולל איש 
קשר ופרטי מס' סלולארי 

 זמין להתקשרות

1.     

2.     

  
 מס' השורות הינו להמחשה בלבד  

  
 לצורך נספח זה לעיל: 

- " משמען: עבודות עפר, סלילה ומערכות תתעבודות סלילה ותשתית"
קרקעיות. יובהר כי עבודות אחזקה וריבודים אינן נכללות במסגרת עבודות 

  אלו.  

" משמעו: קבלן אשר היה אחראי באופן ישיר לביצוע הפרויקט המוצג ואשר "קבלן ראשי
ההתקשרות נשא בכל הסיכונים הקשורים בביצועו, לרבות בקשר עם ניהולו וכן בקשר עם 

  והתיאום עם קבלני המשנה.

" משמעו: פרויקט (או חלק ממנו ובלבד שהיקפו הכספי עונה על הנדרש "השלים ביצוע
בסעיף זה לעיל) שנמסר לשימושו של מזמין העבודה או אושר חשבון סופי/טרם סופי 

  בגינו. 
  " משמעם: סך הכנסות המציע לא כולל מע"מ. מחירים שוטפים"

  



  

  

  

  
  

  לתצהירי זה:מצ"ב  .5
תקף על שם המציע , 5- ובסיווג ג' 200רישום על פי חוק רישום קבלנים בסימול  העתק אישור .5.1

 -; וכןנכון למועד האחרון להגשת ההצעות ומאומת על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור"

העתק אישור רישום על ידי הגורמים המוסמכים לכך על פי דין, כי המציע הינו קבלן מוכר  .5.2
תקף על שם המציע נכון למועד ממשלתיות בהתאם לסיווג והסימול האמור לעיל, לעבודות 

  -האחרון להגשת ההצעות ומאומת על ידי עו"ד כ"העתק נאמן למקור; וכן

העתקי אישור חשבונות סופיים/טרום סופיים של הפרויקט/ים שהוצג/ו ע"י המציע בטבלאות  .5.3
 .לעיל

 
 תצהירי אמת.אני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן  .6

 

                   ___________________  
(ללא חותמת  שם וחתימת המצהיר                             

  המציע)

  

מר/גב'            בפניי, במשרדי בהופיע            , מאשר/ת בזאת, כי ביום           , מ.ר.           אני הח"מ, עו"ד 
והמוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי            , שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס'           

עשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/ת
  על הצהרתו/ה דלעיל.

                  __________________  
  חתימה וחותמת עוה"ד                     

  
  

המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלאות נפרדת וכן להוסיף לטבלאות כאמור מסמכים להוכחת  *
הנתונים אותם ציין בתצהירו, ובלבד שהטבלאות האמורות, תיערכנה באופן זהה לטבלאות דלעיל, וכשלכל הנתונים 

  ר כמפורט בנספח זה להלן. המפורטים בה ו/או במסמכים המצורפים אליה, יאומתו באמצעות תצהי

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העותק של נספח ב' המופקד בתיבת המכרזים הנו, באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב 
לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על  

  פח ב', כפי הופקד בתיבת המכרזים.       הנוסח המחייב של נס
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