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  2018 פברואר 21      
  

        
  יםהמשתתפ המציעים :לכבוד

  "לדואפקס/באמצעות               
  

להתקשרות בחוזה למתן שירותי ריפוד מושבי  2016/070/0312/00מכרז פומבי מס'  :הנדון
  התעופהספסלים בנתב"ג, עבור רשות שדות 

  

  2הבהרה מס' 
  

"), להלן התייחסות רשות טופס ההזמנהלטופס הזמנת ההצעות במכרז (להלן: " 24.6בהתאם להוראות סעיף  .1
 ") לשאלות אשר נשאלו בקשר עם המכרז שבנדון:הרשותשדות התעופה (להלן: "

 

 # סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

 ינספח התפעולה -נספח א' 

איכות בנראות וריפוד להיות תואם בבד מובהר כי על 
כפוף ובכיום  בנתב"ג הבד בו מרופדים המושבים

  לדרישות מפרט ריפוד המושבים.

מושבים ה עולה כי ,במסגרת בדיקה שנערכה
האם חובה  .pellts,n577מרופדים בבד שנקרא 

  ?לצורך ביצוע השירותים בד זהסוג להשתמש ב

2.3.1  1.

לטופס ההזמנה בו  9.3תשומת לב המציעים לסעיף 
 הרשות תמסור למציע המעוניין בכך את דוגמתמצוין כי 

בד הריפוד הקיים כיום במושבי הספסלים. לצורך קבלת 
קובי אוזן  הדוגמא המציע נדרש ליצור קשר עם מר

  .050-9756156בטלפון 

הריפוד צריכה להיות בד מובהר כי הטקסטורה של 
  סטורה דוגמת בד הריפוד. בהתאם לטק

  בסעיף? על איזו דוגמא מדובר 

ורה של הריפוד חייבת להיות זהה טהאם הטקס
הקיימים  המקורייםלזו הקיימת במושבים 

  ?בנתב"ג

2.3.3  2.

תשומת לב המציעים להוראות הסעיף לשמירה שלילי. 
  על אחידות גוון ריפוד הספסלים.

הריפוד או האם ניתן לספק כל גוון של שחור עבור 
  ?צמד לגוון הריפוד המקוריייש לה

2.3.4  3.

לנספח התפעולי, תיקון הספוג  2.4.4כמפורט בסעיף 
פונקציונליות ומתיחת בד הריפוד יבוצעו באופן בו 

להיות זהים למושב המתוקן צריכים ונראות המושב 
  חדש. 

טכניקת הריפוד לנספח התפעולי,  2.4.5כמפורט בסעיף 
  חוזה טרום ביצוע הריפוד.תאושר אצל מנהל 

האם ניתן להדביק את שכבת ריפוד הבד החדשה 
על השכבה המקורית? או נידרש לקלף את כל 
השכבה המקורית הפגומה ולהדביק במקומה 

  שכבת בד חדשה?

2.4  4.

עובי הספוג, לנספח התפעולי,  2.4.5כמפורט בסעיף 
אצל מנהל חוזה טרום  ואושרי חוזקו וטכניקת הריפוד

  ביצוע הריפוד.

חומר המילוי  עולה כי ,במסגרת בדיקה שנערכה
בין יחידת המתכת לבד הוא פוליוריתאן שנעשה 

(מתיחה בתבנית וחום)  בתהליך גיפור בתבנית
הדבקה מלאה באיכות גבוהה בין יחידת  לצורך

הפח לפוליוריתאן. האם נדרש תהליך דומה 
לצורך קבלת בביצוע השירותים נשוא החוזה 
  ?הדבקה וריפוד הבד באיכות המרבית

2.4.1  5.
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של מושבי נוספות מספר תמונות  זו 2מצ"ב להבהרה מס' לנוכח פניית מי מהמשתתפים במכרז שבנדון,  .2
  הספסלים בנתב"ג נשוא השירותים במכרז שבנדון.

הספסלים נועדו לצורך הצגה והמחשה בלבד ואין בהן כדי לחייב למען הסר ספק יובהר ויודגש כי תמונות מושבי 
  את הרשות.

  

לאור טעות סופר בנוסח הערבות לקיום המכרז, מצ"ב להבהרה זו הרשות מבקשת להבהיר כי  .3
מכרז) הבא במקום ומחליף את קיום ה' לטופס הזמנת ההצעות מתוקן (נוסח ערבות לדנספח 

  פרסום המכרז.הנספח שצורף לטופס ההזמנה בעת 
נוסח על המציעים להקפיד כי במסגרת המסמכים שיצורפו להצעתם, עליהם להגיש את 

  בלבד. המתוקן  הערבות לקיום המכרז
  .נוסח הערבות המתוקןהרשות תהא רשאית לפסול מציע אשר לא הגיש במסגרת הצעתו את 

  
  
  

 המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך
 .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז- על מהא חתויכשה הבהרה זוגיש לה

  
  
  

_________________  
  חתימה + חותמת המציע

  
  

  ,בכבוד רב
  

  פלג מצויינים
  ורך התקשרויות בכירע
  גף לוגיסטיקהא

  
  

  העתקים:
 של"ןמנח"ט  -       שי ירדנימר 

  מנהלת בית הנתיבות בנתב"ג -       גב' נעמי קליימן
  רא"ג לוגיסטיקה -       אלדד סומרמר 

  3מבנה אווירי טרמינל מנהל  -       מר קובי אוזן
  עו"ד התקשרויות -       עו"ד דניאל בס 

  מזכירת ועדת המכרזים -     גב' אריאלה קעטבי
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  תמונות נוספות של מושבי הספסלים בנתב"ג
  

  
  

  



 

  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750661:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  

4
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   מתוקן -  ' לטופס הזמנת ההצעותדנספח 
  

  המכרזנוסח ערבות לקיום 
  

  
  לכבוד

  רשות שדות התעופה
  תאריך: ___________

  הנדון: ערבות מס' _______________

  

"), אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד לסך החייב(להלן: " 1לבקשת _________________ .1
אשר תדרשו מאת "), סכום הערבות) (להלן: "שקלים חדשים פיםאל תעשר(ובמילים: ₪  10,000כולל של 

 ספסלים מושבי ריפוד שירותי למתן בחוזה להתקשרות 2016/070/0312/00' מס פומבי החייב בקשר עם מכרז
 .")המכרזהתעופה (להלן: " שדות רשות עבור, ג"בנתב

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד קבלת דרישתכם בכתב על ידינו  .2
") במהלך שעות הפעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל סכום הסניף, (להלן: "2________שתימסר ב ________

וזאת מבלי שתהיו חייבים , הערבות סכום על יעלה שלא ובלבד") סכום הדרישההנקוב בדרישה (להלן: "
לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את סילוק סכום 
הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא, לרבות כל 

  טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה רשאים  2 - ו 1התחייבויותינו בסעיפים  .3
 להלן. 4זור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף לח

 .31.07.2018 ליום עדערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה  .4

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין  .5
יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים -אביב- ולבתי המשפט המוסמכים בתלבישראל, 

 אלה.

 אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו.  .6

 ., ואינה ניתנת להעברה או להסבה לאחרערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין .7

  

  רב,בכבוד 

  

 

    חתימה    תאריך    כתובת    שם בנק/חברת ביטוח

 

  

                                                 
 .של המציע שמו המלאיש להשלים את  1
  .יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת ביטוח 2
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