
  

  

18.2.2018  
  :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 לתעופה ל
  התעופה שדות רשות עבורכללית, 

  
  עדכון מועד הגשת הצעות ומענה על שאלות הבהרה – 6מספר הבהרה  תהודע

  

"), מבקשת להפנות את תשומת לב המשתתפים במכרז לעדכון  הרשותרשות שדות התעופה (להלן: " .1
 המפורט בהבהרה זו להלן :

 8.12.2הרשות מבקשת להודיע כי המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, כמפורט בסעיף  .1.1
 .10:00עד השעה  12.3.2018"), יעודכן ליום טופס ההזמנהלטופס הזמנת ההצעות ("

מובהר בזאת, במפורש, כי לא יחול שינוי ביתר המועדים הנקובים בטופס ההזמנה, לרבות  .1.2
 קף ההצעה והערבות.מועד תו

לטופס הזמנת ההצעות למכרז שבנדון, מבקשת רשות שדות התעופה  23בהתאם להוראות סעיף  .2

  כדלקמן:נשאלו על ידי המשתתפים במכרז, "), להשיב על שאלות הבהרה שהרשות("

בטופס הזמנת  6.1.3סעיף נא הבהרתכם באשר לאי הבהירות הקיימת בין דרישות  שאלה: .2.1

באשר  ,3בהודעת הבהרה מס'  2.16בסעיף  לשאלת ההבהרהלבין המענה של הרשות ההצעות, 

לנספח א' לחוזה  8לדרישות ממהנדס התעשייה וניהול הנדרש כחלק מצוות התכנון בסעיף 

 (תכולת העבודה).

  

   תשובה:

לטופס הזמנת ההצעות מפרט, בין היתר, את דרישת התנאי המקדמי לכך  6.1.3סעיף 

כהגדרתם בסיפא לתנאי המקדמי) הינו על ניסיון  -מהמועסקים מטעמו שהמציע (או מי

תופנה תשומת לב המציעים להבהרה בתשובת  - פרוגראמות לפחות. לעניין זה 2בהכנת 

פרוגראמות שונות אשר  2לפיה ניתן להציג  3להודעת הבהרה מס'  2.16הרשות לשאלה מס' 

  בוצעו ע"י שני מועסקים שונים מטעם המציע. 

יין מהנדס התעשייה וניהול יובהר כי מדובר בדרישה חוזית (ולא דרישה מקדמית או לענ

דרישת חובה במסגרת המכרז) עבור בעל תפקיד זה בצוות התכנון ובהתאם לטבלת הדרישות 

לנספח א' לחוזה.  8החוזיות עבור כל אחד מבעלי תפקידים אלו בצוות התכנון כאמור בסעיף 

לנספח ה' לטופס הזמנת ההצעות (טופס  2.6התאם להוראות סעיף כמו כן, תבהיר הרשות כי ב

המענה לעמידה בדרישות החובה ולמתן ציון איכות) נדרשים המציעים לצרף להצעתם גם את 

  קורות החיים של כל בעלי התפקידים (מלבד אלו המפורטים בטופס הזמנת ההצעות).

לסיכום, לא קיימת אי בהירות בנושא מאחר ודרישות התנאי המקדמי לעיל הינן מהמציע 

לנספח א' לחוזה)  8(והמועסקים מטעמו) ואילו הדרישות ממהנדס התעשייה והניהול (סעיף 

 הינן דרישות חוזיות.



  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  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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