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  2018 פברואר  13
  
  

  המכרז משתתפי: לכבוד

  מייל באמצעות      

  

היבטי איכות יעוץ וליווי בתחום למתן שירותי להתקשרות בחוזה  007422017/070/0/מכרז פומבי מס' : הנדון
  התעופהרשות שדות  עבור סביבה בתשתיות

  2הבהרה מספר  

  

ח ב' ובמפ"ל האיכות "), מבקשת לפרסם במסגרת הבהרה זו נוסח מעודכן של נספהרשותרשות שדות התעופה ("
לטופס הזמנת הצעות. הנוסח המעודכן של הנספחים האמורים מצורף להבהרה זו והוא מהווה חלק שבנספח ד' 

  במסגרת המכרז.בלתי נפרד ממסמכי המכרז חלף הנספחים שפורסמו 

  

  

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

  
  
  

  המציע חתימת
  

___________________________  

  

  

  

  :העתקים
  רא"ג לוגיסטיקה    -  מר אלדד סומר
  ליועמ"שס. בכיר     -עו"ד קרן כהן
  רפרנט רכש בכיר    - גב' לייני שפיגל

  רמ"ח איכות הסביבה    - איריס רזגב' 
  הועדות מזכירת  - קעטבי אריאלהגב' 
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  מעודכן- נספח ב' לטופס הזמנת ההצעות 
  לטופס הזמנת ההצעות. 8.2תצהיר, בהתאם להוראות סעיף 

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר  

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
  וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 -[*יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד  ")המציעאני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת _____________ (להלן: " .1
להתקשרות בחוזה למתן שירותי יעוץ  2017/070/0274/00מס'  מכרז פומבי ,כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות]

  ., עבור רשות שדות התעופהיותתוליווי בתחום היבטי איכות סביבה בתש

שירותי  ,האחרון להגשת ההצעות במועדהשנים האחרונות המסתיימות  3 -מציע כנ"ל אשר סיפק במהלך ה .2
: תחום חומרים מסוכנים ו/או תחום זיהום ומים הבאיםיעוץ וליווי לשני לקוחות לפחות באחד מהתח

 קרקע ומים.

  :נתונים להוכחת ההצהרה

שם הלקוח לו סופקו 
  השירותים 

  

פרטי איש הקשר ופרטי 
ההתקשרות מטעם 

  הלקוח

  תחום השירותים

(תחום חומרים 
מסוכנים או תחום 
  זיהום קרקע ומים)

  פירוט השירותים

 

  

  תקופת ביצוע  

חודש  – וסיום[תאריך תחילה 
  ]ושנה

      

  

    

      

  

    

      

  

    

      

  

    

  *השורות להמחשה בלבד.

 העניק מהם לאחד אשר שונים לקוחות שני להציג רשאי  המציע יהיה, האמור המקדמי בתנאי העמידה הוכחת לצורך כי, מובהר
 העניק להם שונים לקוחות שני להציג ולחילופין, ומים קרקע זיהום בתחום ולאחר מסוכנים חומרים בתחום וליווי ייעוץ שירותי
  ומים קרקע זיהום תחום/או ו מסוכנים חומרים(תחום  תחום באותו וליווי ייעוץ שירותי

מטעמו, העומדים  נותני שירות 2ככל שהצעתו תיבחר, יעניק את השירותים באמצעות  מציע כנ"ל אשר .3
 בתנאים המפורטים להלן: 

 :מסוכניםחומרים תחום  1מס' נותן שרות  .3.1

בעל תואר ראשון לפחות בכימיה ו/או מדעי הטבע ו/או הנדסה כימית ו/או הנדסה סביבתית  .3.1.1
  ממוסד אקדמאי מוכר.

במתן יעוץ בתחום  שנים לפחות 10בעל ניסיון של נכון למועד האחרון להגשת הצעות,  .3.1.2
 חומרים מסוכנים. 

העניק שירותי ייעוץ השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,  3במהלך  .3.1.3
אחסון,  , שכל אחד מהם כלל את כל הנושאים הבאים:) פרויקטים לפחות10עשרה (ל

 הובלה, שינוע והערכת סיכונים מחומרים מסוכנים. 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, העניק שירותי ייעוץ לגופים  3במהלך  .3.1.4
 ציבוריים בתחום חומרים מסוכנים.

  :ההצהרהנתונים להוכחת 

  המוצע: 1פרטי נותן שירות מס'   .א

  ______________שם:___________________ .1
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  ___________ת.ז.  ___________ .2

 המוצע: _______________ 1השכלתו של נותן שירות מס'  .3
התואר האקדמי של נותן השירות באחד מהמקצועות  של למקור נאמן העתק זה לנספח יצרף[המציע 

מדובר בתואר אקדמי מחו"ל באחד מהתארים שככל . ההצעות הזמנת לטופס .7.1.3.1.1המפורטים בסעיף 
אישור שקילות תואר מחוץ לארץ לתואר  ובנוסףנאמן למקור של התואר האקדמי  העתקהאמורים, יש להמציא 

  אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, במשרד החינוך.

  _____________ _______טלפון:  .4

  _______________________כתובת דוא"ל:  .5

 :ניסיון נותן השירות המוצע  .ב

שם הלקוח לו 
  סופקו השירותים 

  

פרטי איש הקשר ופרטי 
  ההתקשרות מטעם הלקוח

בתחום  השירותיםתיאור 
  חומרים מסוכנים

  תקופת ביצוע 

 – תאריך תחילה וסיום[
  ]חודש ושנה

        

        

        

        

        

        

  *השורות להמחשה בלבד.

) פרויקטים לפחות בנושא אחסון, הובלה, שינוע והערכת סיכונים מחומרים 10ייעוץ בעשרה (  .ג
 מסוכנים

  שם הלקוח   שם הפרויקט  

  

איש קשר 
ופרטי 
 התקשרות

מטעם 
  הלקוח

בנושא תיאור שירותי הייעוץ 
אחסון, הובלה, שינוע והערכת 
 סיכונים מחומרים מסוכנים

שניתנו על ידי נותן השירותים 
  במסגרת הפרויקט

  תקופת ביצוע 

הינה  הייעוץ  תקופת[
  השנים שלוש במהלך

  )נותוהאחר

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.           

  *השורות להמחשה בלבד.
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 חומרים מסוכניםשירותי ייעוץ לגופים ציבוריים בתחום   .ד

  שם הגוף

  

 איש קשר ופרטי התקשרות
  מטעם הגוף הציבורי

תיאור שירותי הייעוץ שניתנו ללקוח 
  בתחום חומרים מסוכנים

  תקופת ביצוע 

(תקופת הייעוץ  נעשתה 
במהלך שלוש השנים  

  האחרונות)

        

        

        

        

        

  *השורות להמחשה בלבד.

 :קרקע ומיםזיהום תחום  2מס' רות ינותן ש .3.2

בעל תואר ראשון לפחות במדעי הקרקע והמים ו/או גיאולוגיה ו/או הידרולוגיה ו/או  .3.2.1
  .הידרוגאולוגיה ו/או הנדסה סביבתית ו/או הנדסה כימית ממוסד אקדמאי מוכר

 במתן יעוץ בתחום זיהום קרקע ומים.  שנים לפחות 10בעל ניסיון של  .3.2.2

בהכנת סקרים  במועד האחרון להגשת ההצעות,שנים לפחות המסתיימות  5בעל ניסיון של  .3.2.3
 היסטוריים, בליווי סקרים וקידוחי קרקע ומתן פתרונות לשיקום קרקע.

במתן ייעוץ  שנים לפחות המסתיימות במועד האחרון להגשת ההצעות, 5בעל ניסיון של  .3.2.4
 תחנות דלק). ו/או מיכליםו/או  בנושא מניעת זיהום מתשתיות דלק (צנרת

  :ההצהרהנתונים להוכחת 

  המוצע: 2פרטי נותן שירות מס'   .א

  ______________שם:___________________ .1

  ___________ת.ז.  ___________ .2

 המוצע: _______________ 2השכלתו של נותן שירות מס'  .3
[המציע יצרף לנספח זה העתק נאמן למקור על ידי עו"ד של התואר האקדמי של נותן השירות באחד 

 מדובר בתואר אקדמי מחו"לשככל . לטופס הזמנת ההצעות 7.1.3.1.2בסעיף מהמקצועות המפורטים 
אישור ובנוסף העתק נאמן למקור של התואר האקדמי יש להמציא  באחד מהתארים האמורים,

תואר מחוץ לארץ לתואר אקדמי ישראלי מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו"ל, שקילות 
   ]במשרד החינוך.

  _____________ _______טלפון:  .4

  _______________________כתובת דוא"ל:  .5

 :ניסיון נותן השירות המוצע  .ב

שם הלקוח לו 
  סופקו השירותים 

  

איש קשר ופרטי פרטי 
  התקשרות

שניתנו  תיאור שירותי הייעוץ
  ללקוח בתחום זיהום קרקע ומים

  תקופת ביצוע 

חודש  – תאריך תחילה וסיום[

  ]]ושנה

        

        

        

  *השורות להמחשה בלבד.
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 קרקע לשיקום פתרונות ומתן קרקע וקידוחי סקרים ליווי, היסטוריים סקרים הכנת  .ג

שם הלקוח לו 
  סופקו השירותים 

  

איש קשר ופרטי פרטי 
  התקשרות

 נותן ידי על שהוכן הסקר תיאור
 נותן ידי על שלווה הסקר/ השירות
  קרקע לשיקום ופתרונות השירות

  תקופת ביצוע 

חודש  – תאריך תחילה וסיום[

  ]]ושנה

        

        

        

        

        

  *השורות להמחשה בלבד.

  ניסיון במתן ייעוץ למניעת זיהום מתשתיות דלק  .ד

שם הלקוח לו 
  סופקו השירותים 

  

קשר ופרטי  אישפרטי 
  התקשרות

תיאור שירותי הייעוץ שניתנו 
ללקוח בתחום מניעת זיהום 

  מתשתיות דלק

  תקופת ביצוע 

חודש  – תאריך תחילה וסיום[
  ]ושנה

        

        

        

  *השורות להמחשה בלבד.

  

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

  

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך    חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר 
מוסמך לחתום בשם התאגיד ולחייבו לצורך 

  המכרז. 

כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר 
על ידי להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 
הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר 

  שהזהרתיו כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  

 

המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלאות נפרדת וכן להוסיף לטבלאות כאמור מסמכים להוכחת  *
הנתונים אותם ציין בתצהירו, ובלבד שהטבלאות האמורות, תיערכנה באופן זהה לטבלאות דלעיל, וכשלכל הנתונים 

  ר כמפורט בנספח זה להלן. המפורטים בה ו/או במסמכים המצורפים אליה, יאומתו באמצעות תצהי

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העותק של נספח ב' המופקד בתיבת המכרזים הנו, באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב 
לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על  

  פח ב', כפי הופקד בתיבת המכרזים.       הנוסח המחייב של נס
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  מעודכן –' לטופס הזמנת ההצעות דנספח 
  

  לטופס הזמנת ההצעות. 8.6האיכות בהתאם להוראות סעיף מפ"ל 

  ] 1[טופס זה יש להכניס למעטפה מספר 

 חלוקת ניקוד   קטגוריה  נושא  נותן שירות
 ניקוד

 מקסימאלי 
  קטגוריהל

ניקוד 
  מקסימלי 

 – 1נותן שירות 
חומרים תחום 

מסוכנים 
  ")חומ"ס(להלן:"

  

 הסדרתמספר פרויקטים שבהם ייעץ ב
  רעלים.-היתרי בתנאי ועמידה דרישות

 

  3  פרויקטים 10-15

9  

35  

  6  פרויקטים 16-20

  9  ומעלה פרויקטים 21

מספר פרויקטים בהם הכין חוות דעת 
   .בנושאי אחסון הובלה ושינוע חומ"ס

  

  3  פרויקטים 10-15

  6  פרויקטים 16-20 9

  9  ומעלה פרויקטים 21

 בנושאי ייעוץמספר שנות ניסיון ב
גבולי (ימי, -בין למעבר בהקשר"ס חומ

 .מטענים של) אוירי או יבשתי

  3שנים 1-3

  6שנים 4-5 8

  8  שנים ומעלה 6

מספר פרויקטים בהם הכין חוו"ד 
סיכונים מחומרים בנושא הערכת 

  מסוכנים.

  3  פרויקטים 10-15

  6  פרויקטים 16-20 9

  9  ומעלה פרויקטים 21

 -  2שירות  נותן
 זיהוםתחום 
  ומים קרקע

  

הכנת סקרים היסטוריים ותכניות 
  דיגום קרקע.

  

  3סקרים 20-25

7 

35  

  5  סקרים  26-30

  7  ומעלה סקרים 31

והכנת דוחות ליווי סקרי קרקע בשטח 
  מסכמים.

  

  3סקרים  20-25

  5  סקרים  26-30 7

  7  ומעלה סקרים 31

פרויקטים בהם הכין נותן מספר 
השירות תכניות חפירה ומתן פתרונות 
לשיקום קרקע עבור לקוחותיו, כאשר 
התכנית האמורה הוגשה למשרד להגנת 

 .הסביבה

  3  פרויקטים 10-15

  5  פרויקטים 16-20 7

  7  ומעלה פרויקטים 21

ציבוריים  גופיםליווי שנות ניסיון ב
וייצוגם מול נושאי זיהום קרקעות ב

המשרד להגנת הסביבה ו/או רשות 
  .המים

  3  שנים 5-7

  5  שנים  8-9 7

  7  ומעלה שנים 10

שנות ניסיון בתחום מניעת זיהום 
  מתשתיות דלק.

  3  שנים 5-7

  5  שנים 8-9  7

  7  ומעלה 10

 ראיון
והתרשמות 

  תאישי

, יםהשירות המוצע נינותשני ראיון עם 
הריאיון יכלול בדיקת קו"ח של 

   .והתרשמות אישית יםהמועמד

במידה ואותו נותן שירות הוצע על ידי 
המציע לשני תחומי השירות, הבדיקה 
תיערך עבור אותו נותן שירות לכל 

  תחום בנפרד .

  30  נקודות לכל שירות 15
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במועד שיקבע ע"י הרשות הריאיון יערך 
בפני וועדה מקצועית שתמונה ע"י 

  וועדת המכרזים.

ונותני  המציעלראיון חייבים להגיע 
  . השירות המוצעים מטעם המציע

נק' לכל  15 -כל נותן שירות ינוקד ב
  היותר. 

הניקוד יינתן, בין היתר, ע"פ 
  הפרמטרים הבאים: 

נותן השירות התרשמות כללית מניסיון 
  המוצע

  .ושר ביטוי ויכולת הצגת נתוניםכ

התרשמות מהצגת ניסיונו של נותן 
  השירות המוצע.

כמו כן, כחלק מהריאיון תשאלנה 
שאלות מקצועיות אחידות, על בסיס 
שאלון אחיד, עליהם יצטרכו לענות 

  נותני השירות.

  100  100        סה"כ
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