
  

  

21.1.2018  
  :לכבוד

  למכרזהמשתתפים 
    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 (

  4מספר הבהרה  תהודע

"), מבקשת להפנות את תשומת לב המשתתפים במכרז לעדכונים הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
  בהליך המכרז שבנדון, הכול כמפורט בהבהרה זו להלן:   

 :ר תקציביאישו .1

לטופס ההזמנה, ביצועו ותוקפו של המכרז מותנה וכפוף לקבלת  2בהתאם להוראות סעיף  .1.1
היתר הבניה (כהגדרתו בהזמנה), שיינתן לשם כך על ידי הגורמים המוסמכים, וכן לאישור 

  התקציב המאושר (כהגדרתו בהזמנה), שיינתן על ידי הגורמים המוסמכים ברשות. 

על ידי הגורמים  התקציב המאושרושר והתקבל או, נכון למועד פרסום הודעת הבהרה ז .1.2
  המוסמכים ברשות. 

את משלמי דמי ההשתתפות על סטטוס הליך קבלת היתר הבניה בהמשך הרשות תעדכן  .1.3
  במסגרת הודעת הבהרה נפרדת.

 

 עדכון המפרטים, וכתב הכמויות .2

וכתב הרשות מבקשת ליידע את ציבור המשתתפים במכרז, כי בוצעו עדכונים במפרטים,  .2.1

 ") אשר מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.המסמכים המקצועייםהכמויות (להלן: "

 .להבהרה זו המצ"ב בנספח א'מופיעים כאמור שינויים ה .2.2

המשתתפים במכרז מוזמנים בזאת, תוך תאום מראש עם הח"מ, להגיע למשרדי אגף  .2.3

מפרט את ה בלהלוגיסטיקה של הרשות (כהגדרתם בטופס הזמנת ההצעות) על מנת לק

 .להלן 3המעודכן וכן את כתב הכמויות המעודכן בהתאם למפורט בסעיף טכני ה

 :דרישה מהמשתתפים במכרז להגעה לאיסוף הבינאריות המעודכנות -עדכונים כלליים ודגשים .3

מעודכנות למכרז ע"ג דיסק און קי הרשות תעדכן את המשתתפים במכרז כי המכרזיות ה .3.1

 לעיל) יימסרו למציעים 2התיקונים בכתב הכמויות כמפורט בסעיף (בינארית)  (הכוללות את 

יש לתאם בטלפון מס' הנמל ( 209/210חדר  2קומה  1ב: משרדי אגף הלוגיסטיקה טרמינל 

על המשתתפים המעוניינים להגיש ). 08:00-15:00בין השעות  03-9750584/9750581

ינאריות הכוללות את כתב הצעתם למכרז, חלה החובה והאחריות המלאה לאסוף את הב

) וזאת ובמקביל להשיב את הבינאריות שחולקו להם במפגש המציעיםהכמויות המעודכן (

בטרם המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. מציע אשר לא יגיע לאסוף את הבינאריות 



  

  

המעודכנות במועד ובמקום הנקובים לעיל ואשר לא יגיש את הצעתו בהתאם לכתב הכמויות 

 עלולה הצעתו להיפסל על הסף. - נשוא הבינאריות המעודכנות המעודכן

תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת להוראות  דגשים לאופן הגשת ההצעה למכרז:

הוראות כלליות) וכן -לטופס הזמנת ההצעות (אופן הגשת ההצעה 7.4הרלוונטיות מתוך סעיף 

  .כתב הכמויות  לרבות לעניין אופן הגשת 1להבהרה מספר   1.8להוראות סעיף 

 

 

 

 

  בברכה                

  

  ורד אגוזין, קניינית                

 אגף הלוגיסטיקה                

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



  

  

  
  הכמויות למכרזהשינויים במפרט הטכני ובכתב  -נספח א'

  
  

לעיל.  4המעודכנים אשר יחולקו למציעים בהתאם לאמור בהבהרה מס' יש להתייחס למפרט וכתב כמויות  .1
 אשר יהוו את המסמכים המקצועיים הקובעים למכרז.

 מפורט להלן השינויים השונים אשר נעשו במפרט הטכני ביחס לגרסה הקודמת: .2
  ברחבה.לגבי גופי התאורה  08.18עודכן סעיף  2.1
של המפרט הכללי הוצאו מהמפרט המיוחד  51סעיפים שונים בתתי פרקים אשר כללו את הכתוב בפרק  2.2

 (כפילויות). כולל :
  עבודות עפר – 51.04
  עבודות מצעים – 51.05
  אגו"מ –51.06
  איטום שתית – 51.08
  שכבות אספלטיות במיסעות – 51.12
  משטחי בטון. -עבודות בטון – 51.14

  
 עודכנו הסעיפים הבאים: 38  בפרק הדלק. פרק 2.3

  (סעיף חדש להתקנה של צינור דלק שיסופק על ידי אחרים) 38.3.18, 38.2סעיף  
  (עודכן תיאור הצנרת) 38.10, 38.4.1סעיף  

  
 מפורטים להלן השינויים בכתב הכמויות: 2.4

  .02.51.07.0020נוסף סעיף  51.12
 .02.08.08.0082עודכן סעיף  51.13
 .01.38.03.0010עודכן סעיף  51.14
 .02.38.03.0010ן סעיף עודכ 51.15
 .01.38.03.0013נוסף סעיף  51.16

  
  –בנושא קרקע מזוהמת  .3

יהיה צורך בבדיקות נוספות לאותה קרקע ועל פי בדיקות   TPH>5000עבור קרקע בעלת ערכי  3.1
 אלה יקבע הטיפול.
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