
  

  

  
  18.2.2018תאריך:

  :לכבוד
  מכרזהמשתתפים ב

    החברה"ל מנכ לידי
  פקס: באמצעות

  
  א.ג.נ.,

ביצוע שיקום רחבת חניה למטוסים לחוזה בלהתקשרות  000005/4/077201/ מס' פומבימכרז הנדון : 
   עבור רשות שדות התעופה)  בנתב"ג  Bבראבו (

  והבהרות נוספות המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז – 8מספר הבהרה  תהודע

  המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז

אשר  7הודעת הבהרה מס' ") ולהטופסלטופס הזמנת ההצעות (להלן: " 2הוראות סעיף בהמשך ל .1
חרף העובדה כי , תבהיר הרשות 8.2.2018")  ביום הרשותפורסמה ע"י רשות שדות התעופה (להלן: "

לטופס הזמנת ההצעות  2.3להוראות סעיף בהתאם הרי ש  כי טרם התקבל היתר הבניה הנדרש
שהמועד ולשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות,  ")ההזמנה טופסלמכרז שבנדון (להלן: "

ועל המשתתפים  10:00עד השעה   01/03/2018 -ב ,  הינוחרון להגשת ההצעות במכרז שבנדוןהא
  .לטופס 7.11ובהתאם להוראות סעיף  הצעתם לא יאוחר מהמועד האמוראת במכרז להגיש 

, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה במכרז מודגש בפני המשתתפים .2
נות חובת (ב) לתק20הנקובים בסעיף זה לעיל, לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה 

  .1993-המכרזים, תשנ"ג

  - הליך בדיקת ההצעות, הכרזה על זוכה וחתימה על חוזה גם במקרה בו טרם התקבל היתר הבניה

יובהר ויודגש כי ככל שלא יתקבל היתר הבניה הנדרש עד למועד האחרון להגשת ההצעות האמור  .3
כאמור ואף תהא עד עד למו לעיל, תהא הרשות רשאית לבחון את ההצעות שיתקבלו  1בסעיף 

הרשות רשאית להכריז על זוכה (בהתאם להוראות הליך בדיקת ההצעות בטופס ההזמנה למכרז) 
לטופס  14וכן להורות למציע שיוכרז כזוכה לחתום על החוזה נשוא המכרז (בהתאם להוראות סעיף 

סגרת ההזמנה) לרבות הגשת הערבות לקיום החוזה ויתר הנספחים הנדרשים מהמציע הזוכה במ
 הליך החתימה על החוזה. 

חודשים מהיום בו הודיעה הרשות  6כמו כן, יובהר כי ככל שלא יתקבל היתר הבניה הנדרש בתוך  .4
 למצעי הזוכה על זכייתו במכרז, הרי שלמציע הזוכה יועמדו אחת משתי החלופות הבאות:

ובהר כי להודיע לרשות בכתב כי הוא מבטל את החוזה נשוא זכייתו, כאשר במקרה זה י .4.1
(ישיר לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם המציע הזוכה לא יהא זכאי 

 הביטול האמור ובגין אי קבלת היתר הבניה עד למועד זה.בגין ו/או עקיף) 
ובתנאים להודיע לרשות בכתב כי הוא מסכים להותיר את חוזה ההתקשרות בתוקף  .4.2

למשך חודשיים נוספים וההצעה הכספית) וזאת הקיימים (לרבות התנאים הפיננסיים 
 החודשים מיום ההודעה על זכייתו).  6(מתום 

ככל שלא יתקבל היתר הבניה הנדרש במהלך החודשיים הנוספים (ככל שהמציע הזוכה הסכים  .5
תבוטל זכיית המציע הזוכה וכן  -לעיל) 4.2להאריך את תוקף הצעתו נשוא החוזה כאמור בסעיף 

לכל פיצוי ו/או לא יהא זכאי יבוטל חוזה ההתקשרות ע"י הרשות וזאת תוך דגש כי המציע הזוכה 
איזה מהביטולים האמורים (ביטול בגין (ישיר ו/או עקיף) תשלום, מכל מין וסוג שהם  שיפוי ו/או

הזכייה ו/או ביטול החוזה) וכן לא תהא לא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות (ו/או מי 
 מטעמה) בגין האמור. 

מחירי עוד יודגש כי על המשתתפים במכרז לקחת בחשבון, במסגרת הגשת הצעתם למכרז, כי  .6
יוותרו ללא שינוי, בהתאם למחירי הקרן בלבד , למכרז  תמחור הצעתם הכספיתהתמורה במסגרת 

וללא כל שינוי /ואו תוספת מדד ו/או הצמדה וזאת הן במקרה בו הוכרז זוכה והחלו העבודות לאחר 
  לעיל. 4חודשים ממועד ההודעה על הזכייה כאמור בסעיף  8או  6ן במקרים בהם חלפו הזכייה וה

בנוסף, תשומת לב המציעים מופנית לכך שהם לא יהיו זכאים בשום מקרה, לכל פיצוי ו/או שיפוי  .7
ו/או ביטול הזכייה ו/או ביטול ההתקשרות עם  ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם בגין ביטול המכרז

לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי עבור כל  הבהרה זו, בהתאם להוראות וכרז כזוכההמציע שי



  

  

הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או עלות מכל מין וסוג שהם שנגרמו למציעים ו/או שבהם נשאו 
המציעים כאמור (בין באופן ישיר ובין באופן עקיף) לא יהיו זכאים המציעים לכל פיצוי ו/או שיפוי 

/הזכייה/חוזה ההתקשרות (לפי מין וסוג שהוא בשל ביטול המכרז שלום ו/או החזר מכלו/או ת
והם מוותרים בזאת באופן מלא, סופי ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל  העניין)

  דרישה, תביעה וטענה בגין האמור.

  המכרז.ותנאי וי ביתר מועדי יובהר כי לא יחול שינ .8

  

  

  

  ורד אגוזין,קניינית
  

  אגף לוגיסטיקה
   רשות שדות התעופה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
  

  וה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש מסמך זה מהו
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-הבהרה זו כשהיא חתומה על
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