
  

  

25.12.2017  
  :לכבוד

  הנרשמים למכרז
    החברה"ל מנכ לידי

  באמצעות פקס        
  

  א.ג.נ.,
  00008/04/077201/ 'מס פומבי מכרז

התקשרות בחוזה למתן שירותי תכנון להכנת תכנית מתאר ארצית מפורטת לשדה תעופה ל
  התעופה שדות רשות עבורלתעופה כללית, 

  

   עדכון ומענה על שאלות, 24.12.2017 מיום הנרשמים למכרזפרוטוקול מפגש  - 2מספר הבהרה  תהודע

  

   :משתתפים

 –גב' ורד אגוזין  ,ראש אגף תכנון – גב' מימי רוזנשטיין :")הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "
  .אגף תכנון-, רות שילינגקניינית אגף לוגיסטיקה

והנרשמים . שמות ופרטי הנציגים נרשמים למכרז 10של גש הגיעו נציגיהם : למפהנרשמים למכרזנציגי 
  רשות. ל הבאגף לוגיסטיקה ש שמוריםנרשמו והם למכרז  

  :מים למכרזלנרשדגשים 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

הזמנת לטופס 7.8על פי המפורט בסעיף  לקיום ההצעהכי יש להגיש את הערבות  הודגש .1.3
' זמקורית ובהתאם לנוסח נספח על הערבות  להיות  .")ההזמנהטופס ההצעות (להלן: "
 ., 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

(בהתאם  10:00 השעה עד 29.1.2017האחרון להגשת הצעות הינו יום  המועד, כי הובהר .1.7
. הודגש בפני המשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת להלן) 3לדחייה המפורטת בסעיף 

, לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת לעילהנקובים  והשעה המועדהמכרזים לאחר 
  .1993-חובת המכרזים, תשנ"ג(ב) לתקנות 20תקנה 

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



  

  

במקביל לפרסום הודעת הבהרה גב' מימי רוזנשטיין הציגה את מהות העבודה על גבי מצגת.  .1.10
המצגת שהוצגה זו ולנוחות המשתתפים ולעיונם, מעלה הרשות לאתר האינטרנט שלה את 

 למשתתפים במסגרת המפגש. 

 הבהרות נוספות: .2

. הרשות דונם 400-כהינו התכנית  הקרקעי של שטח התכולת העבודה נכתב כי ל 3.2בסעיף  .2.1

שטח הקרקעי של התכנית ה תעדכן בזאת את המשתתפים במכרז כי מדובר בטעות סופר וכי 

 .וזאת מבלי לגרוע מסמכויות הרשות מכוח הוראות מסמכי המכרז והחוזה דונם 550- הינו כ

תכנית במסלול ותמ"ל שוות ערך לתכנית ברמה של תכנית  1בהמשך להודעת הבהרה מספר  .2.2

  יפים בהם נדרשת תכנית ברמה של תכנית מתאר ארצית.מתאר ארצית בכל הסע

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז ועדכון המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: עדכון  .3
 :יםמועד

יעודכן  לטופס הזמנת ההצעות 8.12.2, כמפורט בסעיף למכרזהמועד האחרון להגשת הצעות  .3.1

 .10:00שעה עד ה 29.1.2017ליום 

לטופס הזמנת הצעות יעודכן  23.3המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט בסעיף  .3.2

  .27.12.2017לתאריך 

  יובהר כי לא יחול שינוי ביתר המועדים למכרז.

 

  

  

  

  ורד אגוזין, קניינית
  

  אגף לוגיסטיקה
   רשות שדות התעופה

  

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 ו למכרזידו כחלק בלתי נפרד מהצעת - על  םא חתווכשה הז מסמך


		2017-12-25T09:54:29+0200
	Kimhi Rafi ID_038815452




