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  2018מרץ  01   
  לכבוד

  המשתתפות החברות
  המיילבאמצעות                       החברה ל"מנכ: לידי

  
  א.ג.נ.,

  
מכרז פומבי מס'  -ומתן הבהרות סיור  2018.2.14מציעים מיום  מפגש פרוטוקול: הנדון 
עבור , למתן שירותי אספקה והתקנת שטיחים בנתב"ג ושירותים נלווים 0702017//000460/

  רשות שדות התעופה
  
  

    ותנציגי החבר משתתפים:
      
 3אחראי מבנה אוויר בטרמינל  –מר קובי אוזן   נציגי רשות שדות התעופה:  
 מנהלת בית הנתיבות – גב' נעמי קליימן    
 קניין אגף לוגיסטיקה  -מר אילן כהן     

  לנרשמים למכרז הבהרותותיקונים  דגשים .1

לטופס  25"), אשר נערך בהתאם להוראות סעיף המשתתפים(להלן: "הנרשמים למכרז במסגרת מפגש 
") הרשות") הציגו נציגי רשות שדות התעופה (להלן: "טופס ההזמנההזמנת ההצעות במכרז (להלן: "

  . לרבות תכולת השירותים שיינתנו למשתתפים את עיקרי המכרז

  כן ניתנו למשתתפים מספר הבהרות ודגשים נוספים, כדלקמן:

אופן לים שתנו דגינכן  .מורכבותו וחשיבותו ,רות הנדרשיהמכרז, הש מהות ותנאילגבי  סקירהתנה ינ .1.1
 .כמפורט בנספח ה' לחוזה ,לעובדי המציע הזוכה ביטחוני הנדרשהאישור המתן השירות, 

סקירה מורחבת לנספח הוראות הביטוח והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל מערך  ניתנה .1.2
 הביטוחים הנדרש באמצעות הגורמים המקצועיים מטעמם לנושא זה.

ניתנה סקירה מורחבת לנספח הוראות הבטיחות והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל  .1.3
תחילת מתן השירותים כנדרש באמצעות הגורמים מחויבותם לרבות מתן הדרכה לעובדיהם טרם 

 המקצועיים מטעמם לנושא זה.

 .כךמ הנדרשים והדגשים השירות מתן מקומותב הפעילות על מקיף הסבר ניתן .1.4

במסגרת הצעתו את כלל התחייבויות המציע הזוכה  כי המציע נדרש לשקלל ניתן הסבר מורחב .1.5
 וזאת לכל תקופת ההתקשרות.  פורט בחוזהכמ

 לרבות תנאי הצמדת התמורה.  ,והתמורההמוסכמים ניתן הסבר מורחב לעניין סעיפי הפיצויים  .1.6

 הצעתתן י, וכי המציע חייב להכספית לאופן הגשה ומילוי ההצעה הופנתהלב המשתתפים  תשומת .1.7
הנדרש כמפורט בטופס ההזמנה ובטופס ההצעה הכספית. כמו כן הוסבר שירות ה למתןמחיר 

ת ההצעות וכי על המציע להגיש הצעתו כמפורט בטופס ההזמנה וטופס ההצעה בהרחבה אופן הגש
  הכספית.

 ולכתובהקפדה יתרה במסמכים שיש לצרף להצעה  להקפיד הודגש בפני המשתתפים כי על המציעים .1.8
 .מתייחס הואבראש כל מסמך לאיזה סעיף 

מכרז לנוסח הערבות הושם דגש מיוחד והקפדה יתירה על תאימותה במדויק של הערבות לקיום ה .1.9
 .לטופס ההזמנה 'זבנספח המפורט 

החל ממועד חתימת  ,שנים 10 - הינה ל מתן השירותים תתקופהובהר והודגש בפני המשתתפים, כי  .1.10
  לחוזה. 7לטופס ההזמנה ובסעיף  14בסעיף  כנקוב החוזה ע"י הרשות

 10,000והתקנה של עד הובהר והודגש למשתתפים כי הרשות תהא רשאית לדרוש מהספק אספקה  .1.11
"), ויחולו עליהם כל האמור בחוזה בכלל השטיחים הנוספיםמ"ר שטיחים נוספים במצטבר (להלן: "

 .המחויביםבפרט, בשינויים בחוזה  8ובסעיף 
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עוד הובהר, כי את מסמכי המכרז יחד עם ההצעה יש להגיש כשהם כרוכים וסדורים באופן עוקב על  .1.12
 .י המכרזמסמכפי מספורם הקבוע בקובץ 

לטופס הזמנה ההצעות יש  6בסעיף  המפורטיםכי את התצהירים הנדרשים הודגש בפני המשתתפים,  .1.13
וחתומים באופן  1971-[נוסח חדש], תשל"א הראיות פקודת יפל ערוכים ע ,להגיש כשהם מקוריים

 .אישי על ידי האדם המצהיר ללא צירוף חותמת התאגיד המציע

 11כמפורט בהרחבה בסעיף  ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, במכרזמהות התחרות  והובהר .1.14
 לטופס ההזמנה.

הסרה והתקנת לאחר סיום מפגש המציעים בוצע סיור למשתתפי המפגש במקומות השירות הנדרשים לצורך  .2
  .השטיחים

לטופס  7.13.2למכרז, עודכן המועד האחרון להגשת ההצעות שהיה נקוב בסעיף  1במסגרת הבהרה מס'  .3
 מועד והשעההיגיעו לתיבת המכרזים לאחר  אשרהצעות  10:00עד השעה  20183.12.יום לזמנה, הה

 .1993-, תשנ"גהמכרזים(ב) לתקנות חובת 20לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה , הנקובים

מבקשת להבהיר כי ככל שיימצא במסגרת ההצעות שיוגשו, כי קיים מציע אשר הטובין המוצעים על  הרשות .4
-תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תשנ"הבידיו במכרז הינם "טובין מתוצרת הארץ" כמשמעם 

כפוף תינתן במסגרת שקלול ההצעה, ככל שיהיה הדבר רלוונטי ובוהעומדים בתנאי המכרז הרי  ,1995
לרכישת טובין מתוצרת הארץ  ותבמסגרת אמת המידה של המחיר להצע העדפהלהוראות התקנות וכל דין, 

  .15%שמחירם אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובין מיובאים בתוספת של 

תנאי לקבלת ההעדפה כאמור הוא צירוף אישור רואה חשבון להצעה בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי 
   צעה.במחיר הה

 תיקונים, שאלות ותשובות .5
לטופס ההזמנה, להלן הבהרות והתייחסות הרשות לשאלות אשר נשאלו בקשר  24בהתאם להוראות סעיף 

  עם המכרז שבנדון:
 

  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  טופס הזמנת הצעות

   .נדחיתהבקשה 

 מעמיקהו מקצועיתלאחר חשיבה  ונקבע ותהדריש
, באופי במכרז הנדרשיםנתוני ההיקף ב בהתחשב

 חובת חוקעפ"י דרישות הכל ו השירותים, מהותם
    .ותקנותיו המכרזים

לתקן את התנאי סף האמור בסעיף כך מבוקש 
כהגדרתו בסעיף  פרויקט אחדהיקף מ"ר בשהדרישה ל

עבור מס' דרישה להיקף מצטבר תשונה ותהא 
  .פרויקטים עבור לקוחות שונים באותו פרק זמן

בהכרח  יצברלא י הניסיון הנדרשכמו כן מבוקש כי 
 .במבנה ציבור

5.1.2  1.

לקבל  עובדי המציע הזוכהעל הרשות מבהירה כי 
והכל כמפורט בסעיף אישור גורמי הביטחון, את 

הוראות ביטחון, אבטחת מידע  ובנספח ב' לחוזה
  .ושמירת סודיות

לדעת האם עובדי הספק יכולים להיות עובדים מבוקש 
 ?ערבים ישראלים

23  2.
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

  נספח ה' לטופס הזמנת ההצעות

מבהירה כי בנוסף למידות האריח המצוינים  הרשות
מידות  שבה הצעה להגישבטבלה ניתן  1ברכיב 

  .בלבדס"מ  48*48האריח יהיו 

אריח של   מידות לאפשר הבקשההסר ספק,  למען 
  מטר נדחית.  1*1

בטבלה  1האריח המצוינים ברכיב  למידותבנוסף 
 1*1 והאריח יהי מידותהאם ניתן כי ) 61*61או  50*50(

  ?ס"מ 48*48מטר או 

 1סעיף 
 1רכיב 
  בטבלה

3.

המרה של היחידות (כגון משקל או אורך) הנקובות 
בפרמטר, ליחידות בשיטת מדידה אחרת (כגון 

'), הינה פעולת חישוב שניתן לעשותה מס"מ לאינצ
  ללא כל קושי. 

יחידת שטח אינו הנ"ל מבהירה כי הפרמטר  הרשות
  .ובכל מקרה לא ניתן להמירו למ"ר

למען הסר ספק, על ההצעה לכלול נתונים בקשר 
בנקובים באותן יחידות שצוינו  לפרמטר הנדרש
  במסמכי המכרז.

 OZ/YD3 6,200צפיפות הסיב הנדרשת צריכה להיות 
  מבוקש לדעת מה צפיפות הסיב הנדרשת במ"ר?

 1סעיף 
  2רכיב 

4.

 השחיקה ורמתבינלאומי  תקןהינו  CRI דרוג
  .זה תקן לפי הינה הנדרשת

ככל שהשאלה הינה ביחס לתקן ישראלי ספציפי, יש 
    לציין זאת באופן קונקרטי.

רמת השחיקה הנדרשת של אריחי השטיח לפי דרוג 
CRI  תהיהTARR Extreme מבוקש לדעת מה היא ,

  .דרגת השחיקה הנדרשת בתקן הישראלי

 1סעיף 
  3רכיב 

5.

נתון  וכי סופר טעות נפלה כי מבהירה הרשות
  . NRC 0.25הוא  הנכון הספיגה הנדרש

של  תהנדרש נתוני האקוסטיקה בהתייחס לספיגה
   .50.2רשום  . במסמכי המכרזהשטיח

  .הבהרתכם תמבוקש .סביר להניח שזו טעות סופר

 1סעיף 
  4רכיב 

נספח א' 
לחוזה 

  7פרמטר 

6.

  חוזה

הרכישה המיידית לכמות הרשות שבה ומדגישה, כי  
צפויה להיות במהלך השנתיים  ,הנקובה בחוזה

לאבני ללא התחייבות הרשות ( ,הראשונות לחוזה
  .)דרך בתוך פרק זמן זה

של עד  הלאספקה והתקנכמו כן לרשות אופציה 
שטיחים נוספים במצטבר וזאת במהלך מ"ר  10,000

שנים מיום חתימת החוזה והכל כמפורט  10
  לחוזה. 8.4בהרחבה בסעיף 

הרשות תוציא לספק מפעם לפעם בגדר האמור, 
הזמנת שירותים לפי צרכיה ובהתאם ללו"ז שייקבע 
על ידיה בכל הזמנת שירותים ספציפית, ובהתאם 
ים למקטעים השונים בהם נדרש לבצע את השירות

וללא ולהתקין את השטיחים. כל הזמנת שירותים, 
ו/או  1חשיבות בדבר מיקום ההתקנה (טרמינל 

מ"ר שטיח  6,500תהיה בהיקף של עד  )3טרמינל 
  .לחוזה 8.2והכל כמפורט בהרחבה בסעיף 

 10 בת החוזה  ממה מורכבת תקופתלהבהיר מבוקש 
  .שנים 

  האם יש שלבי רכישה מתוכננים מראש? 

מ"ר מראש ואז  28,300 -רוכשים את כל ההאם 
  מתקינים בשלבים?

7  7.

בשטח  ציבלה ספקה באחריותמבהירה כי  הרשות
,  זאת ההמיועדים להתקנ שטיחיםההרשות את 

במקום שיוקצה לו לכך ע"י מנהל החוזה.  השמירה 
התקינה  ותחזוקתםעל השטיחים, עטיפתם, 

, בטרם התקנתם, תחול במלואה על הרשות במתחם
  הספק. 

.8    מבוקש להבהיר מי מאחסן את השטיחים?
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  #  סעיף  התייחסות המציע  מענה הרשות

מבוקש כי במידה ולא רוכשים הכל בשלב אחד תוך שנה    .הבקשה נדחית
  להצמיד את מחיר השטיח בלבד לדולר אמריקאי?

  9.

מבוקש לעדכן את מחיר השטיח כפי שננקוב בהצעתנו   .הבקשה נדחית
וזאת לאור עדכון אשר מבצע יצרן שנים  3כל  5% -ב

  השטיחים מטעמנו.

  10.

חיובי, כמפורט בשורה האחרונה בפסקה הראשונה 
סף השטיח יהיה מאלומיניום בגוון  8.1.1.2בסעיף 
  .והוא יסופק ע"י הספק טבעי

מבוקש להבהיר האם על הספק לספק גם את ספי 
  השטיח

  11.

  

גיש לה המציע עלזה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין.  מסמך
  ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-פרוטוקול זה כשהוא חתום על

  
  
  

_________________  
  המציעוחותמת  חתימת

    
  ,בכבוד רב    

  
  אילן כהן,    
  קניין, אגף לוגיסטיקה    
  :העתקים

  רא"ג לוגיסטיקה  -    מר אלדד סומר
  המשפטיליועץ  סגן בכיר -  פגדאו - חדוה מלמדעו"ד 

  מזכירת ועדת המכרזים -  גב' אריאלה קעטבי
  רפרנט רכש בכיר -    מר ערן רוסלר 

  משתתפים
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