
  

  

 
16.4.2018  

  :לכבוד
  הנרשמים למכרז

    החברה"ל מנכ לידי
  מיילבאמצעות         

  
  א.ג.נ.,

להתקשרות בחוזה לביצוע עבודות להקמת כביש גישה  2017/070/0590/00הנדון : מכרז פומבי מס' 
 המטענים במעבר הגבול היבשתי נהר הירדן, עבור רשות שדות התעופהמערבי ושער כניסה למסוף 

 יםדחיית המועדהודעה על ו 10.04.2018 מיום הנרשמים למכרזפרוטוקול מפגש  - 1מספר הבהרה  תהודע
  הצעות במכרזהגשת והבהרה שאלות האחרון להגשת 

  

   :משתתפים

קניינית באגף  –מיכל ולץ  , מהנדס בכיר לסלילה –טל קציר :")הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "
מנהל  –אבי זוהר , מהנדס חשמל-בלוך , בנצי מנהל הפרויקט מטעם היזם –ירון בן מנשה  ה,לוגיסטיק

תפעול  -אלקייםדודי מנהל מסוף המטענים,  –ליאור אברהמוף , אחראי תפעול המסוף  –אורן עזר המסוף, 
   .מסוףה

והנרשמים . שמות ופרטי הנציגים נרשמים למכרז  8  שלגש הגיעו נציגיהם למפ: הנרשמים 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
 .בהרחבה במסמכי המכרז

  המכרז והאופן בו על המציעים להגיש הצעתם.הוצגו מסמכי  .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: "
  .ההצעה למכרז, הוא היום האחרון לתוקף 201812.2. 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  201805/31/יום 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

 אחרים :שילוב של קבלנים  .1.9.3

,  01,  00מתבצעים במקביל פרויקטים נוספים ע"י קבלנים אחרים  (מכרז   .1.9.3.1
) ,  עם כולם יש ממשק. על הקבלן לקחת בחשבון את ההתארגנות 02

  בעבודה מסוג זה.

 02הקבלן יהיה אחראי לאפשר  גישה לעבודה לקבלנים אחרים כגון: מכרז  .1.9.3.2
 תחנת סניקה. 00(כניסה ויציאה לאתר העבודה  דרכו) ומכרז 

הקבלן צריך לעבוד בשיתוף פעולה עם קבלני  –בפרויקטשילוב של קבלני רש"ת  .1.9.4

 י רש"ת :קוספ

  יסופקו ע"י קבלן מסגרת של רש"ת–עמודים וגופי תאורה  .1.9.4.1

 כנ"ל. –מערכות גילוי אש  .1.9.4.2

 כנ"ל. –מערכת כריזה ולחצני מצוקה  .1.9.4.3

  –הסדרי תנועה  .1.9.5

לצורך ביצוע העבודה יש לבצע הסדרי תנועה מסיבות תפעוליות ומסיבות  .1.9.5.1
 יות.תבטיחו

בכל הסדר תנועה נדרש המהנדס מטעם הקבלן להכין תכנית תנועה ולהציג  .1.9.5.2
 אותה למזמין .    

המכרז כולל את העליות הנלוות והנגזרות כתוצאה מכך. (סעיף  .1.9.5.3
51.08.0998.( 



  

  

תכנון שלבי ביצוע כך שהמסוף ימשיך   –ף שלביות בביצוע/רציפות בעבודת המסו .1.9.6

בפעילותו השוטפת ללא הפרעות לכל אורך חיי הפרויקט. הקבלן מחויב להכין תכנית 

עבודה מסודרת לכל שלב ביצוע , להגיש אותה למנהל הפרויקט וקבל את אישור כל 

 הגורמים הרלוונטים.

ה מחוץ לגבולות מדובר במקום בטחוני אולם השתדלנו שרב העבודה תהי –ביטחון  .1.9.7

 המסוף. למרות זאת , יש להעביר את שמות כל העובדים לאישור הביטחון.

 העבודה בגבולות המסוף תהיה בכפוף לנהלי הביטחון של המסוף. 

עבודות בשעות חריגות יש לתאם מראש ויש לקחת בחשבון  –שעות עבודה במסוף  .1.9.8

שלא תמיד יתאפשרו מסיבות ביטחוניות ו/או אחרות. עבודות בתוך המסוף ניתן 

. מחוץ למסוף לא  07:30להתחיל בד"כ (אם אין אירועים ביטחוניים  ) החל משעה 

 טחון.יובכל מקרה עד לפתיחת בוקר של גופי הב 07:00ניתן להתחיל לפני 

 יבילים : .1.9.9

 תכנון ביצוע. .1.9.9.1

 מפרטים מחייבים את הקבלן. .1.9.9.2

ניתן להשתמש בתכניות קיימות  אבל הקבלן מכין תכנית לביצוע לאישור  .1.9.9.3
 היועצים.

 חל על הקבלן  כולל כל הבדיקות ותיאום מעבדות. –בגמר עבודה  4קבלת טופס  .1.9.10

, שינוי של מבנה המסעות בפרויקט תשוקל הרשותהובהר לקבלנים כי  –תכן מבנה  .1.9.11

 .ובטרם מועד הגשת ההצעות הודעה מסודרת תצא בקרוב

לתאם עם הקיבוץ תחילת עבודות  על הקבלן –עבודה בשטחים חקלאיים של הקיבוץ  .1.9.12

 מיד עם התחלת הפרויקט.

 לפי החוזה. –אתר התארגנות קבלן  , מנהלת פרויקט ומעבדה  .1.9.13

יש לקבל את אישור המזמין לכל קבלן משנה שמגיע לעבוד ויהיה  –קבלני משנה  .1.9.14

 עליהם להוכיח שעשו פרויקטים ומלאכות בסדר גודל דומה וברמת מורכבות דומה.

 לפסול קבלן משנה שאינן עומדים בתנאים אלו. הרשות תוכל

לבטל פרק זה , יש לקחת בחשבון את הזכות  הרשות שומרת לעצמה –פרק  שערים  .1.9.15

 י המכרז.בעת מילו

 ).51.02.0030סעיף החפירה כולל פינוי לאתר שפיכה מורשה  ( .1.9.16



  

  

מאחר ומדובר על אקלים חם ויבש ,הקבלן נדרש לבצע אשפרת בטון  –אשפרת בטון  .1.9.17

. בכל מקום שיש יציקות של רצפות נדרש לבצע הצללה הרלוונטיים הכללים כלע"פ 

 והרטבה רצופה של המשטח למשך שבוע.

הובהר לקבלן שבפרטים יוספו פחים למניעת עמידת ציפורים  –קונסטרוקציית פלדה  .1.9.18

 .   לקחת בחשבון שיופיעו בתכניות פרטים של  פחים נגד עמידת ציפורים.

 הסעיף כולל את כל השכבות (קלזיפ). -  19.01.0020 .1.9.19

 ).08.01.0070המחיר כולל גם את ביצוע היציקות. ( –כלונסאות לתאורה  .1.9.20

 –בתיאום עם מע"צ  71 דו שלביות של הכיכר על כביש .1.9.21

 תכניות השלבי הוגשו לנת"י . יצורפו למסמכי המכרז. .1.9.21.1

  על הקבלן לקחת בחשבון שהדבר עלול להוות עיכוב.  .1.9.21.2

יש לתאם מול מע"צ ולקבל אישור בדרכים  71הסדרי התנועה בכביש  .1.9.21.3
 מסודרות.

 51.08.0030 –תמרור  .1.9.22

 מ"מ. 3.25כל העמודים לתמרור בעובי דופן שלא יפחת מ .1.9.22.1

 .כל התמרור בין עירוני - 51.08.0040 בסעיף  .1.9.22.2

 חשמל  (הועבר ע"י בנצי בלוך) : .1.9.23

 בודק מוסמך. –לשים לב לאתר ההתארגנות של הקבלן  .1.9.23.1

 כדי לא להתעכב. הרשותיש להביא שלושה קבלנים לאישור  –קבלני משנה  .1.9.23.2

 .הרשותלעמוד בתקן ישראלי . יצרן הלוחות יאושר ע"י  יש –לוחות חשמל  .1.9.23.3

יש להביא לאישור כל פריט ציוד לפני אספקה  –קבלת אישור לציוד  .1.9.23.4
 והתקנה

 כנ"ל .  –מיזוג  .1.9.23.5

 יבוצעו רק ע"י חשמלאים מוסמכים. –הארקות  .1.9.23.6

 יש לקחת בחשבון. –בודק מוסמך לכל מבנה בנפרד  .1.9.23.7

 

 נערך סיור באתר העבודה בו עתיד להתבצע הפרויקט. .1.10



  

  

  הצעות במכרזגשת שאלות הבהרה והלהגשת  ים האחרוניםדחיית המועד .2

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

") הרשותותוקפו של המכרז מותנה בקבלתו של היתר בניה. רשות שדות התעופה (להלן: "

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

ן את המשתתפים במכרז כי המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז שבנדון, הנקוב תעדכ

  . 10:00עד השעה  31/05/2018לטופס  יעודכן ליום  7.11.2בסעיף 

 לטופס 25.2הנקוב בסעיף במכרז שבנדון,  שאלות הבהרההמועד האחרון להגשת כמו כן   2.2

   .24/05/2018יעודכן ליום 

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

, תעדכן הרשות את הנרשמים למכרז בהתאם, ובכלל זה תהיה 17/05/2018הבניה עד ליום 

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

  דין. לסמכותה מכוח הוראות מסמכי המכרז וכל

  מודגש בפני המשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה  2.4

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

  .1993-חובת המכרזים, תשנ"ג

  כון המפורט לעיל.יובהר כי לא יחול שינוי ביתר מועדי המכרז, מלבד העד   2.5             

 

  

  
  
  
  
  
  
  

  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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