
  

  

 
5.3.2018  

  :לכבוד
  הנרשמים למכרז

    החברה"ל מנכ לידי
  מיילבאמצעות         

  
  א.ג.נ.,

 עבודות להקמת מבנה חדר חשמללהתקשרות בחוזה לביצוע  000550/2017/070/ מכרז פומבי מס'הנדון : 
  במסוף נהר הירדן, עבור רשות שדות התעופה 

 

דחיית המועד הודעה על ו 25.02.2018 מיום הנרשמים למכרזפרוטוקול מפגש  - 1מספר הבהרה  תהודע
  האחרון להגשת הצעות במכרז

  

   :משתתפים

 –מיכל ולץ  ,  מהנדס בכיר למבנים ותשתיות  - יוסי פרחי :")הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "
- בלוך , בנצימיזוג אוירס מהנד-רגוזיןפבל , דס חשמלמהנ -מויסייצ'יקאלכס ה, קניינית באגף לוגיסטיק

, אורן (פלג אדריכלים) אדריכל -ג'ו דה פז, קונסטרוקטור –דימיטרי שבודיאש (אמיל טייב) , מהנדס חשמל
  .מסוףהתפעול  -אלקייםדודי המסוף,  קב"ט - אחראי תפעול המסוף, דור פירוזי –עזר 

והנרשמים . שמות ופרטי הנציגים נרשמים למכרז  2  שלגש הגיעו נציגיהם : למפהנרשמים למכרזנציגי 
  רשות. ל הבאגף לוגיסטיקה ש שמוריםנרשמו והם למכרז  

  :לנרשמים למכרזדגשים והבהרות  .1

כמפורט הכל  ות ומהותן,הנדרש וכן לעבודות, המכרז תנאיו מהות לגבי סקירה ניתנה .1.1
 .במסמכי המכרזבהרחבה 

  הוצגו מסמכי המכרז והאופן בו על המציעים להגיש הצעתם. .1.2

הזמנת לטופס  9.6על פי המפורט בסעיף  לקיום ההצעה, כי יש להגיש את הערבות הודגש .1.1
' דמקורית ובהתאם לנוסח נספח על הערבות  להיות . ")טופס ההזמנהההצעות (להלן: "
  ., הוא היום האחרון לתוקף ההצעה למכרז201810.30. בתוקף עד ליוםלטופס ההזמנה ו

  הוצגה מפת הרשות ומיקום תיבת המכרזים בנתב"ג.  .1.2
 

לחוזה) והצורך בבדיקתו מול חברת הביטוח בטרם  'ינספח נספח הביטוח ( נושא הודגש .1.3
תוגש ההצעה. הובהר, כי שאלות, ככל שישנן בקשר אליו, יש להגיש בתוך המועד הקבוע 

  במכרז. הבהרה שאלות הגשת ל
 

 לצרף שיש במסמכים יתרה הקפדה להקפיד המציעים על כי המשתתפים בפני הודגש .1.4
 .מתייחס הוא סעיף לאיזה מסמך כל בראש ולכתוב להצעה

  
(בהתאם לדחייה  30/04/2018יום האחרון להגשת הצעות הינו  המועד, כי ובהרמ .1.5

. הודגש בפני המשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו 10:00 השעה עדמטה)  2המפורטת בסעיף 
, לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם לעילהנקובים  והשעה המועדלתיבת המכרזים לאחר 

  .1993- (ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג20להוראת תקנה 



  

  

כל ההודעות וההבהרות ולרבות  המכרז מסמכימסמכי ההצעה (לרבות  את כי, הובהר עוד .1.6
 מספורם פי על עוקב באופן וסדורים כרוכים כשהם להגיש יש, )המכרז שנמסרו במהלך

 .למשתתפים נמסר אשר בקובץ הקבוע

 הזמנהה לטופס 8 בסעיף המפורטים הנדרשים התצהירים את כי, המשתתפים בפני הודגש .1.7
-"אתשל], חדש[נוסח  הראיות פקודת פי על וחתומים ערוכים, מקוריים כשהם להגיש יש

1971. 

ומפרטים טכניים מעודכנים  תכניותכמויות מעודכן וכן  כתבכי  המשתתפים בפני הודגש .1.8
 יפורטו ובהיימסרו למשתתפים במכרז במסגרת הודעת הבהרה נפרדת שתוציא הרשות 

  .למכרז ההצעות הגשת לצורך כאמור המעודכנים המסמכים ואיסוף הליך אופן

  :עלדגש מתן את מהות הפרויקט תוך  והסביר נציגי הרשות  .1.9

 במועד שיידרש הפרויקט")נשוא המכרז (להלן: " חשיבות  השלמת ביצוע הפרויקט .1.9.1

 ותוך עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו במסמכי המכרז. 

העבודה תתבצע כאשר המסוף פעיל וכי הקבלן הזוכה יידרש לפעול בתיאום עם כל  .1.9.2

קבלן ועל ה גורמי המסוף הרלוונטיים ובכללם גורמי הבטיחות והביטחון במסוף

 .הזוכה לקחת זאת בחשבון

  –ת הבטונים דרגת חשיפ .1.9.3

    דרגת חשיפת הבטונים הינה כדלקמן:

  .3למבנה דרגת חשיפה , 9דרגת חשיפה לכלונסאות 

  –בשטח הפרויקטהעתקת קו החשמל  .1.9.4

תבצע זאת עצמאית טרם במידה והרשות תחליט לבצע את העתקת קו החשמל, היא 

במידה והרשות תחליט עם זאת, יובהר כי . הזוכה הקבלןע"י עבודות ביצוע התחילת 

הקבלן הזוכה יהא מחויב לבצע לבצע את העתקת קו החשמל, הזוכה שעל הקבלן 

בהתאם לסמכויותיה מכוח כאמור  ההעתקהגין בהזוכה לקבלן הרשות תשלם זאת ו

  הוראות החוזה ונספחיו.

בין היתר, בכל  - הבטיחות וגהותנספח  -לחוזהו'  בנספחלאמור  מציעים ה. תשומת לב 1.10.5

 הקשור להקפדה על כללי הבטיחות באתרי בניה.

 נערך סיור באתר העבודה בו עתיד להתבצע הפרויקט. .1.10

  דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז .2

"), ביצועו הטופסלטופס הזמנת ההצעות למכרז שבנדון (להלן: " 2בהתאם להוראות סעיף   2.1

") הרשותה בקבלתו של היתר בניה. רשות שדות התעופה (להלן: "ותוקפו של המכרז מותנ

ון למועד פרסום הבהרה זו, טרם התקבל היתר הבניה הנדרש. לפיכך, הרשות  תעדכן כי נכ



  

  

תעדכן את המשתתפים במכרז כי המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז שבנדון, הנקוב 

  . 10:00ה עד השע 30/04/2018לטופס  יעודכן ליום  7.11.2בסעיף 

להזמנה, ככל שלא יושג היתר  2.3כן מבקשת הרשות להבהיר, כי בהתאם להוראות סעיף   2.2

, תעדכן הרשות את הנרשמים למכרז בהתאם, ובכלל זה תהיה 16/04/2018הבניה עד ליום 

רשאית להודיע על דחייה נוספת של המועד האחרון להגשת ההצעות, והכול בהתאם 

  מסמכי המכרז וכל דין.לסמכותה מכוח הוראות 

  מודגש בפני המשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה  2.3

(ב) לתקנות 20בים בסעיף זה לעיל, לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה הנקו

  .1993-חובת המכרזים, תשנ"ג

  המכרז, מלבד העדכון המפורט לעיל.יובהר כי לא יחול שינוי ביתר מועדי    2.4             

 

  

  
  
  
  
  
  
  

  בברכה,
  
  

  מיכל ולץ, קניינית
  אגף לוגיסטיקה

  רשות שדות התעופה

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז - על  םא חתווכשה הז מסמך
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