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למתן שירותי עריכת סקרי שביעות רצון לקוחות  2017/070/0442/00מכרז פומבי מס' : הנדון
  ושתפ"א, עבור רשות שדות התעופהבנתב"ג במסופים 

  
  1הבהרה מס' 

  
"), להלן התייחסות רשות טופס ההזמנהלטופס הזמנת ההצעות במכרז (להלן: " 22.6להוראות סעיף בהתאם  .1

  ") לשאלות אשר נשאלו בקשר עם המכרז שבנדון:הרשותשדות התעופה (להלן: "

  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

 ונספחיו טופס הזמנת הצעות

שלילי. תשומת המציעים מופנית להוראות סעיף 
  ". סקרלטופס ולמונח " 11.4.2.5

במסגרת ניסיון המציע לסעיפי להבהיר האם בוקש מ
כלול גם ל לטבלת  האיכות, ניתן 1.3-ו 1.2, 1.1משנה 

  ?באמצעות ראיונות טלפונייםבוצעו שאלונים ש

  

  

-ו 11.4.2.4
11.4.2.5  

טבלת 
  האיכות

1.

לטופס  7תשומת לב המציעים מופנית להוראות סעיף 
  ההצעה הכספית. 

מבוקש להבהיר האם רשימת לקוחות המציע 
במסגרת נספח ה' הינה חסויה ולא תעמוד לעיון 

  בפני מציעים אחרים? 

  נספח ה'

סעיפים 
2.1-2.5  

2.

הרשות מבהירה כי מתן ציון האיכות יינתן על פי 
  לטופס הזמנת ההצעות.  11.4.2המפורט בסעיף 

על המציע לצרף את כל הפרטים, המידע, המסמכים, 
האישורים, התעודות וכיו"ב  בהתאם לקריטריונים 

 1ולנושאים הנקובים והמפורטים במפ"ל בסעיף 
  לנספח ה'. 3ובשים לב לסעיף 

  

  

פרופיל חברה, המפרט התמחות  האם ניתן לצרף
  מיוחדת בסקרי שביעות רצון?

  נספח ה'

סעיפים 
2.1-2.5  

3.

  

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

  
  

__________________  
  חתימה + חותמת המציע

  ,בכבוד רב    
  כהן-יניב ברון    
  אגף לוגיסטיקה -קניין    

  
  :העתקים

  רא"ג תעשיה וניהול -    מר יוסי צמח
  ליועץ המשפטינית בכירה סג -פגדאו -עו"ד חדווה מלמד
  רא"ג  לוגיסטיקה  -    מר אלדד סומר

  רפרנט רכש בכיר - מר ערן רוסלר                  
  מסופים ושתפ"א -רכז בקרה תקציבית - מר טל חיים                     
  אגף לוגיסטיקה - עו"ד דניאל בס                 

  מזכירת ועדת המכרזים -  גב' אריאלה קעטבי
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