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    2018    מרץ    11 
  "ד אדר תשע"חכ 

  לכבוד: המציעים המשתתפים
  

  באמצעות פקס/דוא"ל              
  

 PSEUDO( למתן שירותי מטיסיםלהתקשרות בחוזה  00472/070/07201/מכרז פומבי מס' הנדון: 
PILOT עבור רשות שדות התעופה ,פיקוח טיסה בנתב"ג) במאמן  

  

  1הבהרה מס' 

"), להלן התייחסות רשות שדות טופס ההזמנהלטופס הזמנת ההצעות במכרז (להלן: " 22.6בהתאם להוראות סעיף  .1
  ") לשאלות אשר נשאלו בקשר עם המכרז שבנדון:הרשותהתעופה (להלן: "

# סעיף התייחסות המציע מענה הרשות

 הצעות טופס הזמנת

  : המשפט לאחר מבוקש כי הבקשה נדחית.

 יתווסף ,"... בתחום לימודי קרקע להגדר מכשירים ברישיונות טיס"
  :כדלקמן המשפט

, פרק שני: 1981 –"עפ"י תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), תשמ"א  
 ."187הגדר מכשירים, תקנה 

6.1.2 1.

  : המשפט  אחרל מבוקש כי הבקשה נדחית.

 יתווסף, בתחום לימודי קרקע להגדר מכשירים ברישיונות טיס""... 
  :כדלקמן המשפט

ו/או במתן שירותי הכשרה בתחום לימודי אווירון להגדר מכשירים " 
  ."ברישיונות טיס

6.1.2  2.

  : המשפט  אחרלמבוקש כי  הבקשה נדחית.

יתווסף  , "... בתחום לימודי קרקע להגדר מכשירים ברישיונות טיס"
  :כדלקמן המשפט

, פרק שני: 1981 –"עפ"י תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), תשמ"א  
 ."187הגדר מכשירים, תקנה 

תצהיר 
נספח ב' 

סעיף  –
2 

3.

 חוזה

  ליעמוד  עעל הפסקת תוקפו של החוזה  מראש זמן ההודעהמבוקש כי  הבקשה נדחית.
  .יום, למעט בגין הפרת חוזה 45  לע עמוד לחלופין ייום, או  60

5.4  4.

  
  

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

  
_________________  
  חתימה + חותמת המציע

  
  ב ב ר כ ה,                                                                                      

  
  מומו הילדסהימר, קניין

   אגף              לוגיסטיקה                                                                                                            
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  העתקים:

  סמנכ"ל מבצעים -      אודי בר עוזמר 
  רא"ג לוגיסטיקה -      מר אלדד סומר
  ליועמ"שבכירה סגנית  -      עו"ד קרן כהן 

  אחראי מאמן פיקוח טיסה -      אורן גיאמר 
  רפרנט רכש בכיר -      מר ערן רוסלר

  עו"ד התקשרויות -      עו"ד דניאל בס 
  מזכירת ועדת המכרזים -    גב' אריאלה קעטבי

  


		2018-03-11T11:45:41+0200
	Avraham Shalom ID_043138965




