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  2018    מרץ    27 
  "א ניסן תשע"חי 

  לכבוד: המציעים המשתתפים
  

  באמצעות פקס/דוא"ל              
  

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

  

  עדכון תנאי מקדמי ודחיית מועדים – 3הבהרה מס' 
  

"), רשות שדות התעופה טופס ההזמנהלטופס הזמנת ההצעות במכרז (להלן: " 22.6בהתאם להוראות סעיף  .1
המכרז, מבקשת ליידע בזאת את המשתתפים אודות עדכונים ושינויים שבוצעו בתנאי ") הרשות(להלן: "

 כחלק בלתי נפרד הימנה. ףכמפורט בהבהרה זו ובנספח המצור
 

 לטופס הזמנת הצעות 6.1.2עדכון התנאי המקדמי הנקוב בסעיף  .2
  

 לטופס הזמנת הצעות נקבע תנאי מקדמי המתייחס לניסיון המציע 6.1.2במסגרת הוראות סעיף  .2.1
  כדלקמן:

  
חודשים רצופים, המסתיימים  36ניסיון של  הינו בעל האחרון להגשת הצעותמציע אשר נכון למועד "

במתן שירותי הכשרה בתחום לימודי קרקע להגדר במועד האחרון שנקבע להגשת הצעות במכרז, 
 ".מכשירים ברישיונות טיס

 
  כדלקמן:נוכח הרצון להרחיב את מעגל המשתתפים הפוטנציאלים במכרז, יעודכן התנאי המקדמי  .2.2

  
חודשים רצופים, המסתיימים  36, הינו בעל ניסיון של להגשת הצעותאשר נכון למועד האחרון מציע "

מעשיים או תיאורטיים להגדר במתן שירותי הכשרה במועד האחרון שנקבע להגשת הצעות במכרז, 
  ".  מכשירים ברישיונות טיס

  
, ונוסחו המחייב יהיה ההזמנהלטופס  נספח ב'נוסח תצהיר יעודכן לעיל,  2.2בסעיף  נוכח העדכון האמור .2.3

הבא במקום ומחליף את תצהיר נספח ב' שצורף לטופס  ,להבהרה זו כנספח א'בהתאם לנוסח המצורף 
  ההזמנה בעת פרסום המכרז.

 - נוסח תצהיר נספח ב'על המציעים להקפיד כי במסגרת המסמכים שיצורפו להצעתם, עליהם להגיש את 
 .בלבדהמתוקן 

  
לשינוי האמור לא יחול כל שינוי נוסף בתנאים המקדמיים במכרז והם יוותרו מובהר בזאת, כי מעבר  .2.4

 בעינם.
  

 דחיית מועדים .3
  יעודכנו כדלקמן: ההזמנההמועדים הבאים לטופס 

  
 .17.04.2018יום ידחה ל ההזמנהלטופס  4.2.1המועד האחרון לרישום למכרז כמפורט בסעיף  .3.1

לא יהיה ניתן לבצע את הליך הרישום במשרדי  05.04.2018-01.04.2018יודגש כי בין התאריכים 
 .הרשות

 
 .04.201811.ידחה ליום  ההזמנהלטופס  22.2המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט בסעיף  .3.2

  
עד  23.04.2018ידחה ליום  ההזמנהלטופס  5.8.2המועד האחרון להגשת הצעות במכרז כמפורט בסעיף  .3.3

 .10:00השעה 
  

 המפורטים בטופס ההזמנה, ככל שלא נדחו במפורש בהבהרה זו, יישארו בעינם.כל יתר המועדים  .3.4
  



2  

  
  

  03 - 9711296: פקס     9750581-03  ,03 -  9699750: טלפון     7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750969, Fax:972 3 9711296  

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                                                                                                            
  

  
  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
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  3להבהרה מס' ' אנספח 
  

   מתוקן -  ' לטופס הזמנת ההצעותבנספח 
  לטופס הזמנת ההצעות 7.2תצהיר, בהתאם להוראות 

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
  אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 -[ * יש לנקוב בשמו המלא של התאגיד ") המציעתצהירי זה במסגרת הצעת __________________ (להלן: "אני עושה 
למכרז פומבי מס' כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות או בשמו המלא של העוסק המורשה כפי שהוא מופיע בתעודת הע.מ.], 

) במאמן פיקוח טיסה בנתב"ג, עבור PILOT	PSEUDOלהתקשרות בחוזה למתן שירותי מטיסים ( 2017/070/0472/00
  רשות שדות התעופה.

________ במציע ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו מתוקף תפקידי ומכוח היכרותי את  -הנני משמש כ .1

  העובדות נשוא תצהירי.

חודשים רצופים, המסתיימים במועד האחרון שנקבע  36הנני מצהיר בזאת, כי המציע הינו בעל ניסיון של  .2

	.מעשיים או תיאורטיים להגדר מכשירים ברישיונות טיסלהגשת הצעות במכרז, במתן שירותי הכשרה 

  לצורך הוכחת עמידת המציע כאמור בסעיף זה לעיל, להלן נתונים להוכחת ההצהרה:

 הלקוח ופרטי איש קשר [טלפון ושם]שם 
מעשיים או תקופת ביצוע שירותי הכשרה 

  תיאורטיים להגדר מכשירים ברישיונות טיס

 [מועדי תחילה וסיום: חודש/שנה]

  

  

  *מספר השורות להמחשה בלבד.

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

                    
            ___________________  

  חתימת המצהיר                                                                               

  

/___/____ הופיע בפני,   , מאשר/ת בזאת, כי ביום     , מ.ר.       אני הח"מ, עו"ד 
, שהציג/ה עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' __________ והמוכר/ת     במשרדי ב_____________ מר/גב' 

ופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהיה/תהיה צפוי/ה לי בא
  לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה על הצהרתו/ה דלעיל.

                               __________________  
  חתימה וחותמת עוה"ד                                                                                   

  

  המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלאות נפרדת וכן להוסיף לטבלאות כאמור מסמכים להוכחת הנתונים
באופן זהה לטבלאות דלעיל, וכשלכל הנתונים המפורטים בה ו/או  אותם ציין בתצהירו, ובלבד שהטבלאות האמורות, תיערכנה

 במסמכים המצורפים אליה, יאומתו באמצעות תצהיר כמפורט בנספח זה להלן.
  

  'המופקד בתיבת המכרזים הנו, באופן בלעדי ומוחלט, העותק המחייב המתוקן למען הסר ספק מובהר בזאת, כי העותק של נספח ב
מך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על  הנוסח לצורך מכרז זה. כל מס

 המחייב של נספח ב', כפי הופקד בתיבת המכרזים.       
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