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  2018 פברואר 11
  המכרז משתתפי: לכבוד

  מייל באמצעות      

 ,מים ושפכיםיעוץ וליווי בתחום למתן שירותי להתקשרות בחוזה  006722017/070/0/מכרז פומבי מס' : הנדון
  רשות שדות התעופה עבור

   2הבהרה מספר 

שדות  , להלן התייחסות רשות")ההזמנה טופס(להלן: " לטופס הזמנת ההצעות 21בהתאם להוראות סעיף 
  :על ידי המשתתפים בקשר עם המכרז שבנדון נשאלואשר הבהרה שאלות ל ")הרשותהתעופה (להלן: "

  תשובה  השאלה  סעיף   

  חוזה

נבקש להבהיר כי הארכת ההתקשרות תעשה   4.2 .1
יום לספק  60לפחות  במתן הודעה מראש של
  ובתאום והסכמה איתו.

  .הבקשה נדחית

נבקש להבהיר כי דחיית תחילת ההתקשרות   4.3 .2
מעבר לכך, יוכל הספק . תעשה עד חודשיים

  לבקש סיום ההתקשרות.

  הבקשה נדחית. 

נבקש להבהיר כי סיום ההתקשרות על ידי   4.5 .3
הרשות שלא כתוצאה מהפרת התחייבויות 

הספק בתמורה המגיעה לו הספק, תזכה את 
בגין השירותים אותם ביצע בפועל בתוספת 

  משווי ההתקשרות. 10%

  .הבקשה נדחית

נבקש להבהיר כי קביעת הרשות ביחס להעדר   7.5 .4
שיתוף פעולה של הספק, תעשה לאחר שניתנה 
אפשרות לספק להשיב לרשות על הטענה, וככל 

  דרש, הזדמנות לשתף פעולה כנדרש.ישי

כאמור תעשה בהתאם לשיקול דעתה קביעה 
הבלעדי של הרשות בלבד, זאת לאחר שנתנה 

   לספק הזדמנות להשמיע את דעתו.

נבקש להבהיר כי אחריות הספק, כאמור   8 .5
תחול אך על  וביתר הוראות החוזהבסעיף זה 

ים ישירים ובסכום שלא יעבור את שווי זקנ
ההתקשרות בהסכם והכל כפי שיקבע לפי פסק 

  חלוט.דין 

  הבקשה נדחית. 

  

נבקש כי ביטול החוזה על ידי הרשות, שלא   13.1.3 .6
כתוצאה מהפרת הספק את התחייבויותיו, 
תזכה את הספק במלוא התמורה המגיעה לו 

 10%בגין השירותים שביצע בפועל ובתוספת 
  משווי ההתקשרות.

  הבקשה נדחית. 

  

 45- נבקש לשקול שינוי ההודעה המוקדמת ל  14.1.1 .7
  יום. 30יום במקום 

  הבקשה נדחית. 

נבקש כי ביטול החוזה, בגין הפרת חוזה על ידי   14.2.1 .8
עשה רק לאחר שניתנה לספק הודעה תהספק,  

ימים לתיקון  14מוקדמת ופרק זמן של לפחות 
  ההפרה.

  הבקשה נדחית.

נבקש להבהיר כי חובת שמירת הסודיות   15.1 .9
 24בסעיף זה ובהסכם תחול על הספק עד 

  הבקשה נדחית. 
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  חודשים לאחר תום ההתקשרות בחוזה.

נבקש להבהיר כי ה"זכות המוסרית" של הספק   16 .10
  בסעיף זה תשמר ברשותו.

 ההצעה הגשת בעצםנדחית.   הבקשה
 הזכות על כוויתור הדבר ייחשב למכרז

  .המוסרית

נבקש מהרשות לשקול שינוי ההודעה   18.1 .11
  ימים. 7ימים במקום  14- המוקדמת ל

  הבקשה נדחית.

  :להוסיף/לשנותנבקש   18.2 .12

  לרשות; 10%ביטול הפיצוי בסך   .א
  ימים. 14- ימים מיום הדרישה ל 7שינוי   .ב
מחיקת הסיפא של הסעיף לפי "....הסך   .ג

האמור מהווה פיצוי הולם וסביר לנזקים 
  בנסיבות האמורות". אשר נגרמו לרשות

  ת.ונדח ותהבקש

נבקש כי סעיף "העדר בלעדיות" יופעל בכפוף   22 .13
למתן הודעה כתובה מראש לספק והכל 
מטעמים מקצועיים/מקובלים ומבלי לפגוע 

  בזכויות הספק.

  הבקשה נדחית. 

נבקש שיקול הרשות כי לא תקזז או תעכב   29 .14
מהספק תשלומים המגיעים לו בהסכם זה, 

סכומים המגיעים לה ממנו על פי חוזים כנגד 
  אחרים.

הבקשה נדחית. מובהר כי הרשות תהיה  
רשאית לעכב או לקזז מהספק תשלומים 

  מכוח הסכם אחר.גם המגיעים לה מהספק 

 –נספח ה'  .15
  (ב)

  

לאור המקובל בשוק הביטוח ועל מנת שלא 
להטיל על הספק חובות עריכת ביטוח בלתי 

המילים: "כל עוד קיימת סבירות מבוקש כי 
אחריותו של הספק על פי הסכם זה ו/או על פי 

  דין" תימחקנה ובמקומן יבוא:

חודשים לאחר תום  36"במשך תקופה של  
  תקופת ההסכם".

  .) לא מוסכם2השינוי בסעיף ב(

 –נספח ה'  .16
  (ב)

  

מבוקשת מחיקת המילים: "ובביטוחי חבויות 
עובדיה הפוליסה תורחב לכלול את הרשות 

ו/או מנהליה כמבוטח נוסף בגין אחריותם 
  למעשה ו/או מחדלי הספק ומי מטעמו".

) הינו על סמך 5לא מוסכם. נוסח סעיף ב(
  שיפוי כלפי הרשות. תהרחב

 - נספח ה' .17
  (ה')

מבוקש כי לאחר המילים: "אך לא חייבת" 
ימים  14יירשם: "ולאחר מתן הודעה בכתב בת 

  לספק".

  מוסכם.

  –' ונספח  .18

  כללית

במקום המילים: "על פי כל דין" יבוא: "על פי 
  דין"

  .מוסכם

   –נספח ו'  .19

 שורת הנדון

בתחילת השורה, מבוקשת הוספת המילים: 
  "אישור עריכת ביטוח בקשר עם".

  .מוסכם

  

   –נספח ו'  .20

אחריות 
 מקצועית

  מבוקש כי : 

 המילים: "או שינוי לרעה בתנאיה"   .ד
  תמחקנה.

חדלי מ"בגין מעשי או  המילים:לאחר   .ה
 הספק והפועלים מטעמו" יבוא: 
"בכפוף לסעיף אחריות צולבת אולם 
מובהר כי ביטוח אחריות מקצועית אינו 

  

  א. לא מוסכם. מדובר בדרישה סטנדרטית.

  

  ב. מוסכם
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  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 
  רפרנט רכש בכיר    -גב' לייני שפיגל 

  רמ"ח איכות הסביבה    - איריס רזגב' 
  הועדות מזכירת  - קעטבי אריאלהגב' 

 מכסה את חבות הרשות כלפי הספק"
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