
  

  

15.1.2018  
  :לכבוד

  הנרשמים למכרזהמשתתפים הפוטנציאליים ו
    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, 

  
   3מספר הבהרה  תהודע

  

 עדכון לטעות סופר  .1

שפורסם ביום  2למסמך הבהרה מספר  3.1- , וב1.7פים הרשות תעדכן את המציעים כי בסעי
בעוד  29.1.2017הינו  הגשת הצעות ל האחרון  נפלה טעות סופר ונכתב בשוגג כי המועד  25.12.2017

(להלן: "המועד המתוקן"). על המציעים במכרז להתייחס למועד  29.1.2018 שהמועד הנכון הינו יום
 המתוקן בלבד במסגרת הגשת הצעתם למכרז. 

ן, מבקשת רשות שדות התעופה לטופס הזמנת ההצעות למכרז שבנדו 23בהתאם להוראות סעיף  .2
  כדלקמן:נשאלו על ידי המשתתפים במכרז, "), להשיב על שאלות הבהרה שהרשות("

נא הסברתכם להוראות הסעיף. האם הוא מתייחס  -לטופס הזמנת הצעות 6.2.7סעיף  שאלה: .2.1

  לאנשים או לגופים? 

סעיף זה מגדיר, בין היתר, כי המציע (במסגרת המענה על דרישות החובה) לא יכול לנקוב  תשובה:

ונים. לעניין זה יובהר, כי על המציעים להציג אנשים (בין שבאדם אחד אשר ימלא שני תפקידים 

אם הינם מועסקים במציע ובין אם הינם שייכים לגופים אחרים) אשר ישמשו כבעלי תפקידים 

 מדרישות החובה המוגדרות בסעיף זה.עבור כל אחד 

חותמת  אוהאם כשנכתב: "ובנוסף חתימת המציע  - לטופס הזמנת הצעות 7.9סעיף  שאלה: .2.2

המציע בכל עמוד ועמוד" משמע שאפשרי לשים רק חותמת על כל עמוד ועמוד, ללא חתימת או 

  ראשי תיבות מורשה חתימה? 

ת המציע בלבד בכל עמוד ועמוד או חתימת להוראות סעיף זה, ניתן לשים חותמ בהתאם תשובה:

 - זאת יובהר (כאמור ברישא לסעיף זה) כי במקומות המיועדים לכך במסמכי המכרז עםהמציע. 

 ובת מחייבת(באמצעות מורשה חתימה רלוונטי ומוסמך מטעמו) לחתימה מלאה  מהמציענדרש 

  .תוקף

שדה התעופה המרכזי כ שמשאמור לשדה התעופה מוגדר כי  -חוזהלנספח א'  3.1סעיף  שאלה: .2.3

/ג (נבטים) 15לעומת נתב"ג, תמ"א  כיצד, אם בכלל, קיים קשר בין שדה זהלתעופה כללית. 

  /ד (רמת דוד)?15ותמ"א 

 .קשר קיים לא תשובה:

אנחנו מבינים שבעת הגשת המכרז יש למלא רק את הנספחים הכלולים בטופס  - חוזה שאלה: .2.4

  נספחיו  יצורף בחתימה על כל עמוד ללא מילוי או מענה?הזמנת הצעות ואילו החוזה על 

נכון. בשלב הגשת ההצעות למכרז, נדרש לחתום על כל עמוד ועמוד בחוזה ונספחיו (ללא  תשובה:

 ). צורך במילוי או מענה לפרטים כלשהם המופיעים במסגרתו



  

  

לקבל לעיון את תוצרי השלב המקדים של סקר מבוקש  –לטופס הזמנת הצעות  2.3סעיף  שאלה: .2.5

  והרלוונטי לעבודה עבור מכרז זה. חלופות המבוצע על ידכם האתרים ובחירת 

המבוקש בשאלה זו נמצא בבדיקת הגורמים הרלוונטיים ברשות ובות"ל. מענה לשאלה  תשובה:

 זה יינתן ע"י הרשות בהמשך. 

בסעיף זה מופיעה  -לחוזה  8ת העבודה" סעיף נספח א' לחוזה "תכוללחוזה ו 5.3.1סעיף  שאלה: .2.6

  ). 5.3.1.3.)  והן למתכנן ערים ואזורים (5.3.1.1דרישה הן לאדריכל/מתכנן ערים כראש הצוות (

זאת, שלא כמו במסמכי המכרז בהם מצוינת דרישה לראש צוות שהינו אדריכל ו/או מתכנן ערים 

  לבעל תפקיד אחד בתחום זה.  בלבד. גם בטבלאות הניסיון (נספח ה') יש התייחסות

אנשים שונים? אם כן, מה הדרישות לגבי ניסיונו של מתכנן הערים? האם הוא  2האם נדרשים 

  נמדד במסגרת ציון האיכות? אנא הבהרתכם.

מדובר בשני בעלי תפקידים שונים אשר נדרשים שני אנשים שונים לביצוע תפקידים אלו.  תשובה:

במסגרת טופס הזמנת ההצעות למכרז (וכחלק מהליך התחרות בו ובחינת ההצעות) נדרש, בין 

 - להציג ראש צוות תכנון שהינו אדריכל/מתכנן ערים. בנוסף, במסגרת הדרישות החוזיותהיתר, 

, כאשר מתכנן ערים נוסף (מלבד ראש צוות התכנון) לצורך מתן השירותיםנדרש להציג מתכנן 

נוסף (לרבות ה. הדרישות ממתכנן ערים ערים נוסף זה לא יימדד כחלק מטבלת האיכות במכרז

  לתכולת העבודה (נספח א' לחוזה).  8דרישות הניסיון) מפורטות בטבלה אשר בסעיף 

לתשלום מתייחסות לתקופת עבודה ארוכה ביותר חלק מאבני הדרך  - לחוזה  9.3סעיף  שאלה: .2.7

 שונה. באופן   9.3.5-9.3.7לא יבוצעו תשלומים. אנו מבקשים לפרוס את סעיפי התמורה במהלכה 

  .נדחית הבקשה :תשובה

  .אנו מבקשים לציין כי לא תחושב הצמדה שלילית – הצמדה -לחוזה 9.7סעיף  שאלה: .2.8

 הבקשה נדחית.  תשובה:

  מגובה התמורה. 10%הערבות הנדרשת הינה בשיעור  –ערבות  -לחוזה  10.1סעיף  שאלה: .2.9

מיתרת התמורה שטרם שולמה/בוצעה וזאת  10%-אנו מבקשים לאפשר לעדכן את גובה הערבות ל

  מהעבודות וביצוע התשלום עבורן. 30%לאחר השלמת לפחות 

 הבקשה נדחית. תשובה:

   לביטוח צד ג' של הרשות:הצטרפות  - חוזהל 12.2 סעיף שאלה: .2.10

המציע נדרש לקיים על חשבונו ביטוח צד ג' כפי שמפורט מבוקש לבטל את הנחיית הרשות לפיה 

ה בכך עבור וכמבוקשת הבהרה לגביי העלות הכר -. ככל שהביטול לא יאושרבנספח הביטוחים

  המציע. 

בהם ספק ולמקרים ברובד עודף לביטוח שנערך ע"י ה"ג חבות כלפי צמדובר בביטוח  תשובה:

עם זאת,   .מהיקף ההסכםפרומיל  6.25היא  ההצטרפות עלות .נגרמים נזקים בהיקפים גדולים

להגדלת גבולות אחריות ביטוח  בכפוףניתן למחוק את סעיפי ההצטרפות לביטוח הרשות  יובהר כי 

 $). $1,000,000. (במקום  2,000,000צ"ג של הספק ל

וכן  דרישתכם לביטוח רכבללא ברורה נא הבהרתכם  – ביטוחי רכב -לחוזה  12.4 סעיף שאלה: .2.11

   מבוקש לבטל דרישה זו. 
 קודםשיוכרז כזוכה בכפוף לקבלת הצהרה כתובה מהספק  הסעיף תתאפשר רק  מחיקת תשובה:

שימוש בכלי רכב. ככל שלא  ייעשה שירותיו עבור הרשות לא  במסגרת , לפיהההסכם לתחילת



  

  

 כי ויודגש יובהר .מוסכמתתהא , המחיקה לא מהספק שיוכרז כזוכה הצהרה כאמור תתקבל

 או שינוי ללא זה סעיף נשוא הנוסח את להגיש המציעים יידרשו למכרז הצעתם הגשת במסגרת

 .מחיקה

מבקשים להגדיר את גבולות  אנו -  לחוזה אישור עריכת ביטוחי הספק –ד'  נספח :שאלה .2.12

  $, כפי שמקובל בפוליסות ביטוח הנרכשות בארץ.-הכיסויים הנדרשים בש"ח ולא ב

אופציה  שישנהמצוין בכל ביטוח שימת ליבכם כי  לערוך שינוי. לבקשה לעיל לא נדרש  :תשובה

  $ או שווה ערך בש"ח בתוספת הצמדה"         של בסך"  גם בשקליםלהגדרת גבולות האחריות 

אבקש הבהרתכם לדרישה להלן המופיעה במצגת, ושאין כל התייחסות אליה  -המצגת  שאלה: .2.13

  במסמכי המכרז:

שנים לפחות  10"ככל שהמציע מתכנן ערים יהיה עליו לשלב בצוות התכנון אדריכל בעל ניסיון של 

  תכניות בינוי ופיתוח בשדות תעופה." בהכנת

 . 7.2, בסעיף העבודה תכולת-לחוזה ' אנספח מסגרת , בבמסמכי המכרזהדרישה מופיעה  ה:תשוב

לעניין זה יובהר כי במסגרת הגשת הצעתו למכרז יוכל מציע להסתמך על ניסיונו של מתכנן ערים 

(אשר איננו אדריכל) כראש צוות תכנון מוצע מטעמו, אך במקרה האמור ובכדי לעמוד בדרישות 

יידרש המציע כאמור  -לעניין בעלי התפקידים הנדרשים ממנו לצורך מתן השירותים החוזיות

 להציג בנוסף גם אדריכל.

האם יש צורך בעת הגשת מסמכי המכרז להציג את צוות  - 8נספח א' לחוזה טבלה  שאלה: .2.14

או שיש להציג אך ורק את אנשי הצוות הראשיים המוזכרים  8התכנון המלא כפי שמופיע בטבלה 

  במסמך הזמנת הצעות? 6.2.1-6.2.4עיפים בס

בעת הגשת ההצעה למכרז, על המציע להציג את כל בעלי התפקידים המוצעים מטעמו  תשובה:

(הן אלו המוצגים לצורך עמידה בדרישות החובה והן אלו המוצגים כחלק מהדרישות החוזיות 

 בתכולת העבודה לחוזה).

תכנון  רצוננו להציג כמועמד לתפקיד ראש צוותב - לטופס הזמנת הצעות  6.2.1סעיף  שאלה: .2.15

תכניות בהן  סיון האדריכליהאם ניתן לכלול בנ. אדריכל וותיק אשר עבד במגוון תפקידי תכנון

כי תכניות  במשרד הקודם בו עבד ואשר אינו חתום בפועל עליהן אולם קיים מסמך המפרט עסק

  אלה טופלו על ידו?

 אחת אשר תכנון צוות ראש להציג, היתר בין, המציע נדרש, זה סעיף מדרישות כחלק. לא תשובה:

 המוצע הצוות וראש תוקף למתן אושרה אשר תכנית הינה ניסונו הוכחת לצורך המוצגות התכניות

  .התכנית כעורך עליה חתום

שהמציע או בסעיף זה נקבע  - בנספח א' לחוזה  8לטופס הזמנת הצעות, סעיף  6.1.3סעיף  שאלה: .2.16

מי המועסקים במטעמו צריך להיות בעל ניסיון בהכנת שתי פרוגראמות לפחות עבור תמ"א ברמה 

  מפורטת/תת"ל/תכנית בסמכות וועדה מקומית.

האם מקרה  בו הפרוגרמות בוצעו על ידי שני מועסקים מטעם המציע ולא שתי פרוגרמות   .א

  בוצעו על ידי יועץ אחד עונה על תנאי סף אלו?

א' לחוזה (תכולת העבודה) נדרש מהנדס תעשיה וניהול לביצוע פרוגרמה. האם היועץ בנספח   .ב

  שיוצע יכול להיות יועץ אחר מזה שהוצג לצורך עמידה בתנאי הסף של המציע?

  האם הפרוגרמות יכולות להתבצע על ידי יועץ בעל הכשרה אחרת, כגון כלכלן?  .ג



  

  

   תשובה:

  ניתן. –כן  - א. 

 -ת מסמכי המכרז, לא יתאפשרו חילופי בעלי תפקידים מצוות התכנון. בהתאם להוראולא - ב.  

  לחוזה. 5אלא במקרים חריגים בלבד כמפורט בסעיף 

 הן יידרשו להתבצע ע"י מהנדס התעשייה וניהול של צוות התכנון. -לא - ג. 

  

 

  

 

  

  

  

  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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