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  2018מרץ  13
  

  לכבוד
  המשתתפות החברות

  דוא"לבאמצעות                       החברה ל"מנכ:  לידי
  
  

מכרז פומבי מס'  - ומתן הבהרות  8201.02.62מיום  משתתפים מפגש פרוטוקול: הנדון
, להתקשרות בחוזה למתן שירותי עריכת סקרי שביעות רצון לקוחות בנתב"ג 2017/070/0442/00

  במסופים ושתפ"א, עבור רשות שדות התעופה
  
  

    תנציגי החברו  :משתתפים
      
      
  רא"ג תעשייה וניהול  -יוסי צמח               מר  :שדות התעופה נציגי רשות  
  רמ"ח תעשייה וניהול  -            גב' רחל להבה    
  רפרנט רכש בכיר -            מר ערן רוסלר    
  מסופים ושתפ"א - רכז בקרה תקציבית -מר טל חיים                    

  קניין -        יניב ברון כהןמר 

 .")המשתתפים(להלן:  לנרשמים במכרזם מפגש החובה אשר נקבע התקיי, 8201.02.62 בתאריך .1

  למשתתפים הבהרותו דגשים .2

פס הזמנת ההצעות במכרז (להלן: לטו 24אשר נערך בהתאם להוראות סעיף  ,המשתתפיםבמסגרת מפגש 
לרבות  את עיקרי המכרז למשתתפים") הרשות") הציגו נציגי רשות שדות התעופה (להלן: "טופס ההזמנה"

  מספר הבהרות ודגשים נוספים, כדלקמן: למשתתפיםכן ניתנו כמו . תכולת השירותים שיינתנו

אופן לים שתנו דגינכן  .מורכבותו וחשיבותו ,רות הנדרשיהמכרז, הש מהות ותנאילגבי  סקירהתנה ינ .2.1
 התפעולהשירות ונספח ( לחוזה 1נספח א'בכמפורט  מתן השירות טיב השירות ומועדי ,מתן השירות

 ביטחוני הנדרשהאישור הו השירות והתפעול למסופים ושתפ"א), לחוזה (נספח 2לנתב"ג) ונספח א'
 .במכרז עובדי המציע הזוכהל

והמשתתפים נדרשו לבחון לחוזה  'וכמפורט בנספח הביטוח האחריות וניתנה סקירה לנספח הוראות  .2.2
 ולבדוק היטב את כל מערך הביטוחים הנדרש באמצעות הגורמים המקצועיים מטעמם לנושא זה.

ולנספח הוראות איכות הסביבה כמפורט  לחוזה 'דבנספח כמפורט לנספח הוראות הבטיחות ן דגש נית .2.3
 והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל מחויבותם לנושא זה.לחוזה  'גבנספח 

 . לחוזה 8 - ו 11כמפורט בסעיפים ניתן הסבר לעניין סעיפי הפיצויים המוסכמים והתמורה,  .2.4

 .לחוזה 5וסעיף  ההזמנהלטופס  19ת הנקובה בסעיף ניתן הסבר לתקופת ההתקשרו .2.5

לאופן הגשת כל מסמכי המכרז במסגרת הגשת ההצעות כמפורט הרחבה בסעיפים  למשתתפיםניתן דגש  .2.6
לטופס ההזמנה יש  7 סעיףהנדרשים המפורטים ב תצהיריםלטופס ההזמנה. כמו כן הודגש כי את  7 - ו 5

פי פקודת הראיות וחתומים באופן אישי ע"י האדם המצהיר ללא -מקוריים ערוכים עללהגיש כשהם 
  צירוף חותמת התאגיד המציע. 

הודגש בפני המשתתפים כי על המציע להקפיד הקפדה יתרה במסמכים שיש לצרף להצעה ולכתוב  .2.7
 בראש כל מסמך לאיזה סעיף הוא מתייחס.

 11כמפורט בהרחבה בסעיף  חירת ההצעה הזוכה,ואמות המידה לב במכרזמהות התחרות  והובהר .2.8
 .לטופס ההזמנה

לנקוב בכל אחת מהעמודות וכי המציע נדרש  האופן הגשתטופס ההצעה הכספית למכרז, לניתן הסבר  .2.9
  .שירותהתעריף המוצע לכל את בטופס ההצעה הכספית והשורות שהוקצו לשם כך 

נדחה המועד האחרון להגשת ההצעות  06.03.2018שפורסמה ביום  2יצוין כי במסגרת הבהרה מס'  .2.10
לא יתקבלו ולא זה מועד ת אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר הצעו .10:00בשעה  26.03.2018לתאריך 

  (ב) לתקנות חובת המכרזים. 20ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה 
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    שאלות אשר נשאלו ע"י מי מהמציעים:להלן התייחסות הרשות ל .3
  

    סעיף  המציעהתייחסות   מענה הרשות

  טופס הזמנת הצעות

 1.2לב המציעים מופנית להוראות סעיף תשומת 
  לטופס.

ניתן להגיש הצעה במסגרת המכרז, האם 
רק או  המוצעות במכרז הקטגוריות 2-ל

    ?קטגוריותלאחת מה

1.2  1.   

הוראות סעיף לרישא בתשומת לב המציעים מופנית 
  לטופס. 6.1.4

מנהל פרויקט למקצועות "בהתייחס  
מבוקש "מנהל פרויקט משני", -ראשי" ו

משך תקופת  דרישתלהבהיר מהי 
 אצל של נותני השירותיםההעסקה 

   .המציע

6.1.4.1  

 -ו
6.1.4.2  

2.   

למקצוע  ציעהאם ניתן להמבוקש לדעת   שלילי. 
שאינו נותן שירות ", מנהל פרויקט משני"

של חלק ממצבת העובדים הקבועה 
  ?המציע

6.1.4.2  
3.   

, טבלאות יצרף שהמציע כלכ כי מבהירה רשותה .1
 מהתצהיר נפרד בלתי חלק להיות הטבלאות על
 ומאומתות המצהירידי -על חתומות לחלופין או
  .תצהיר באמצעות"ד עוידי - על

 
 7.8להוראות סעיף מופנית תשומת לב המציעים  .2

 לטופס.

  

 בכל מקום מבוקש להבהיר האם . 1
טבלאות קיימות שבו בטופס 

נדרש המציע שמצורפות לנספח, 
לחתום על הדף בו מצויות הטבלאות 

  חתימת עורך דין.  בצירוף ו

של האם ניתן להסתפק בחתימה . 2
יתווסף מעבר המציע על כל דף ש

  ?לעמודי טופס ההצעה למכרז

7  
4.   

נקוב למלא את הטבלה בהתאם לעל המציעים 
עמודות, באופן שבו המציע יפרט את ניסיונו ב

 6.1.3ועמידתו בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף 
    .לטופס

להבהיר כיצד יש למלא את מבוקש 
  הטבלה. 

  

  נספח ב' 
   .5  3סעיף 

 7.2סעיף הוראות למופנית תשומת לב המציעים 
   .לטופס

רואה החשבון צריך להופיע  אישורהאם 
או על דף לוגו של  הנספח המצורףעל גבי 

  רואה החשבון?

  1נספח ב'

  

6.   

 נערך צפילצורכי שקלול בלבד כי  מבהירההרשות 
 בכל מתקן שנההשאלונים לכמות  ממוצע של

 צפיל וזאת בהתאם, לטופס 1.2כמפורט בסעיף 
תדירות הסקרים המתוכננת בכל הבלתי מחייב של 

  .לחוזה 2לנספח א' 2.2סעיף בוכמפורט  אתר רשות

צפי כמות השוני בין את מבוקש להבהיר 
בסעיף  טבלהל 4שאלונים בעמודה מס' ה

 ת השאלוניםוצפי כמלבין , לטופס 1.2
  .לחוזה 2לנספח א' 2.2בסעיף  הנקובה

טופס 
הצעה 
  כספית
  סעיף

1.2   

7.   

לקבל נתונים על כמות תנועת  מבוקש   .הבקשה נדחית
היוצאים והנכנסים במסופים ובשתפ"א 

  בתקופות השפל.

 טופס
 הצעה
  כספית
  סעיף

1.2  

8.   
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 ונספחיםחוזה 

אתרי ב ים שיינתנוהאם במסגרת השירות   שלילי.
נמה"ת רמון, מסוף הרשות שהינם: 

יידרש מנחם בגין ומסוף יצחק רבין, 
זור לפתוח עוסק תושב אהמציע הזוכה 

  אילת לצורך מע"מ?

  

8  9.  

מציע הן למתייחס  נספח הביטוחהאם   חיובי.
זוכה מציע זוכה בקטגוריה אחת והן ל

   ?קטגוריותי תשב

'נספח ו  10.   

האם בוצע על ידי הרשות מבוקש לדעת    שלילי. 
  סקר אינטרנטי?

4.10.2  11.   

 נתב"ג נספח השירות והתפעול - 1נספח א'

הרשות  לצורכי מידע בלבד ומבלי להתחייב
סוגי שאלונים  12 - י בנתב"ג קיימים ככה, מבהיר

, כולל שאלות פתוחות שאלות 10-16 בין שלאורך ב
   .דמוגרפיותלא כולל שאלות ו

כמה סוגי שאלונים בוקש להבהיר מ
בכל  ומהי כמות השאלות  בנתב"ג קיימים
   שאלון.

  

2.6 
12.  

של השאלונים  לקבל עותקים וקשמב  .הבקשה נדחית
  .בנתב"ג קיימיםשונים הה

2.6 13.  

המקסימלית  כמות השאלותכי , הרשות מבהירה
עפ"י שיקול דעתה של הרשות  קבעיתשאלון כל ב

  . ה מעת לעתבהתאם לצרכי

שאלות ה י כמותמהלדעת מבוקש 
  שאלון?כל ב הנדרשת המקסימלית

2.6 14.  

 השאלוניםסוגי  כמות הימ לדעת בוקשמ  .12תשומת לב המציעים לתשובת הרשות בשאלה 
  ?שונותהממשק הלתחנות  שנכתבו

2.6 15.  

לנספח.  2.7סעיף הוראות תשומת לב המציעים ל
 תחנת ממשקחלוקה בכל יודגש כמות השאלונים ל

בהתאם ושיקול דעתה של הרשות  יתיקבע עפ"
  .לצרכיה מעת לעת

 לחלוקת הכמות המקסימלית ימה
 2.6  ? ת ממשקתחנ לכל שאלונים

16.  

 קודמת שנתית תכנית לקבל מבוקש  .נדחית הבקשה
   .לביצוע סקרים

2.7  
17.  

 יכי כמות השאלונים לסקר ומועדהרשות מבהירה 
הרשות ע"פ שיקול דעתה של  והסקר ייקבע

  בהתאם לצרכיה מעת לעת.ו

 י כמות השאלוניםהמ לדעת בוקשמ
 תבצעהמתלסקר עת וצהממ תהשבועי
  ? תקופות העונה השונות במהלך בנתב"ג

2.7.3  
18.  

אמצעות בוצעו סקרים גם בהרשות מבהירה כי 
  שיטת ראיונות פנים מול פנים.

בוצעו סקרים  האםלדעת  מבוקש
  כראיונות פנים מול פנים?  

2.7.5 19.  

  האם באחריות המציעמבוקש לדעת   חיובי.
  השאלונים לשפה האנגלית?את תרגם ל

2.7.8 20.  

בשבת יתבצעו גם בימי  השירותים האם   שלילי. 
   וחג?

2.7.10 21.  
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ע"י מנהל ייקבע  מפרט הפיילוטהרשות מבהירה כי 
   .הרשות החוזה מטעם

האם החלטה על מפרט הבהיר למבוקש 
ות הינו בסמכהפיילוט (סוג, משך, היקף) 

  .או הרשותמציע ה

2.8 22.  

 שאלוניםעל  מורהת מציעתשולם ל האם  שלילי.
  ?הפיילוטשיבוצעו במסגרת 

2.8 23.  

 ייקבע לסוקרים ההדרכה מפרטמבהירה כי  הרשות
   .הרשות מטעם החוזה מנהל"י ע

, 1לנספח א' 2.9סעיף הוראות יודגש כי בהתאם ל
ע"י בפועל תועבר  הרשות ההדרכה לסוקרים באתר

  המשני. מנהל הפרויקט יקט הראשי או נהל הפרומ

אם החלטה על מפרט ה ,להבהיר מבוקש
היקף)  וג, משך,(ס ההדרכה לסוקרים

  או הרשות.מציע הינו בסמכות ה
2.9 

24.  

על הסקרים לעמוד במבחן הרשות מבהירה כי 
   .95%אמינות ומהימנות סטטיסטית של  

לאשר ובהתאם לשיקול דעתו בסמכות מנהל החוזה 
על מבחן עלולים להשפיע אשר שינויים בגודל הסקר 

  מהימנות הסקר.

 אמינותה מבחן מהו ,להבהיר מבוקש
 2.10  ?לסקר הנדרש סטטיסטית ומהימנות

25.  

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי הרשות מבהירה כי 
עבור לרכוש כרטיס נטען  הא רשאייהוא , מציעשל ה

המנויים משרד שירות מאת מטעמו נותני השירות 
הממוקם בחניון כרם קומת  ,של חניוני נתב"ג

  בהתאם למחירון להלן:וזאת  ,קרקע

 17"חנה כרט" לחניון  כסףמחירון כרטיס מוטען 
(מנויים אזור  7) וחניון 3(מנויים אזור טרמינל 

  .)1טרמינל 

   .₪ 50מינימום רכישה לכרטיס 

הכרטיס הינו כרטיס רב פעמי הניתן להטענה 
   .₪ 20רכישה ראשונית לכל כרטיס  חוזרת. עלות

  .₪ 2שעה= ₪,  0.5רבע שעה בחניון= כל 

יחליט לרכוש את  ככל שהמציעכי  ויודגש יובהר
הכרטיס הנטען למי מנותני השירות מטעמו, כלל 
העלויות יחולו עליו בלבד והוא לא יהא זכאי ולא 

  ידי הרשות.-תשולם לו כל תמורה נוספת בגין כך על

במהלך תקופת ועוד מובהר בזאת כי יכול 
יתעדכן מעת הנקוב לעיל  מחירוןההתקשרות, ה

  . לעת

האם במסגרת השירותים מבוקש לדעת 
עבור  הסדרי החנייה לרכוש  מציעיוכל ה

  ?בנתב"ג נותני השרות

2.16 

26.  

  . שלילי

  

 נוסףבלהציב מנהל משמרת  נדרשהאם 
  ?חוזהל 6.1.2.3הנקוב בסעיף  למפקח

2.17 27.  

לנספח  2.17סעיף הוראות תשומת לב המציעים ל .1
  לחוזה.  6.1.2.3סעיף הוראות ו

  

  הבקשה נדחית.   .2

  

שיטת הפיקוח מהי  לפרט מבוקש .1
  .הנדרשת

הפיקוח  שיטת מהימבוקש לפרט  .2
  .מתהקוד התקשרותה במסגרת

2.17     

 - סעיףו

6.1.2.3 

 לחוזה

28.  

סקרים הלביצוע כנית כללית תהרשות מבהירה כי 
שנה, וסקרים ספציפיים כל מתבצעת בתחילת 
  בהתרעה של כחודש.

  

כמה זמן מראש תינתן מבוקש לדעת 
 ךלהיערוזאת על מנת  ,הסקרתכנית 

  ? סקרהביצוע ל

  כללי
29.  
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 יולי הינוים המתוכנן, השירות מתן תחילת צפי
  לחוזה.  5ובכפוף להוראות סעיף  2018

ומועד תחילת ההתקשרות  יתכןחד עם זאת יי
 הרשות לצרכי בהתאם והכלו/או יידחה  ישתנה

  .ועפ"י שיקול דעתה

במסגרת  יםצפי תחילת מתן השירות הומ
 כללי  החוזה?

30.  

 מסופים ושתפ"א נספח השירות והתפעול - 2נספח א'

 2.2סעיף הוראות למופנית תשומת לב המציעים 
  .2לנספח א'

מדובר על צפי בלתי מחייב הובהר כי חד עם זאת יי
לערוך שינויים את הזכות רשות שומרת לעצמה וה

  .בתדירות המתוכננת

הסקרים לביצוע הכמות הנדרשת  מהי
 2.2  ?שתפ"אהמסופים ואתרי הב

31.  

לקבל עותקים של השאלונים וקש מב    .הבקשה נדחית
  .במסופים ושתפ"א קיימיםשונים הה

2.7 32.  

הרשות  ,לצורכי מידע בלבד ומבלי להתחייב לאמור
סוגי שאלונים, כאשר בכל  15- קיימים כ כימבהירה 

לא כולל שאלות  , שאלות 21-32 ות  ביןקיימ ן שאלו
  . דמוגרפיות

כמה סוגי שאלונים קיימים דעת בוקש למ
   ?י כמות השאלות בשאלוניםהמו

  

2.6 33.  

לביצוע כל סקר אורך המשמרת הרשות מבהירה כי 
שעות במשמרת, אורך המשמרת הסופי  6-8הינו בין 
סקר ו של הטרם ביצועבע"י הרשות ייקבע 

  .באתרי הרשות בהתאמה לתנועת הנוסעיםו

יבקש לבצע שינויים באורכי מציע במידה וה
המשמרות בזמן אמת, ניתן יהיה לבצעם באישור 

  מנהל החוזה ובהתאם לשיקול דעתו.

  כל של אורכה מה, להבהיר מבוקש
  ?סוקרים משמרת

3.4 

34.  

 מציעבאחריות ההאם מבוקש לדעת   . חיובי
 השאלונים לשפות השונותאת תרגם ל

  ?הנקובות בסעיף

3.3 35.  

 30תשומת לב המציעים לתשובת הרשות בשאלה 
  לעיל.

  

 במסגרת השירות מתן תחילת יצפ הומ
  ?החוזה

  .36 כללי

  

גיש לה המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך.
 .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-עלפרוטוקול זה כשהוא חתום 

  
  

  
        
  המציעה + חותמת חתימ

  
  ,בכבוד רב    
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  רא"ג תעשיה וניהול -    מר יוסי צמח

  סגנית בכירה ליועץ המשפטי -  קרן כהן                  עו"ד 
  רא"ג  לוגיסטיקה -    מר אלדד סומר
  רמ"ח תעשיה וניהול -                   גב' רחל להבה

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

  מזכירת ועדת המכרזים -  גב' אריאלה קעטבי
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