
  
 
 

 

24.04.2018 

  
  אל:____________

  פקס: ___________
  
  

ומענה הרשות  26.03.2018סיכום מפגש  מציעים  מיום  -  4הודעה מס' 
  לשאלות המשתתפים 

  
התקשרות בחוזה   למתן שירותי תכנון  - 2017/073/0040/00מכרז פומבי מס' 

) בנתב"ג, עבור רשות שדות ופיקוח עליון לצנרת ותאי דלק למטוסים (דס"ל
  התעופה 

 
    
  :נציגי  המשתתפים 

ארבעה משתתפים אשר נרשמו כמעוניינים להשתתף במכרז שבנדון (להלן: 
"). פרטיהם האישיים, כפי שנרשמו בתחילת המפגש, שמורים  אצל נציגי המכרז"

  הרשות. 
  

  :נציגי רשות שדות התעופה (להלן: "הרשות") 
  רמ"ח אחזקת דיזל גנרטורים. –מר שמשון ראובן 

  רפרנט רכש בכיר.  –מר נחום אורגד 
  קניינית.  –פנקר  –גב' מורן כהן 

  

  :להלן עיקרי הדברים אשר הועלו במהלך המפגש

נבדק, כי  המשתתפים במפגש נרשמו וחתמו על הטופס המיוחד למפגש  וסיור  .1

  מציעים.  

גש ויהיה רשאי הובהר למשתתפים, כי רק מי שנרשם ייחשב כמשתתף במפ

 להגיש את הצעתו הכספית.

למתן שירותי תכנון ופיקוח עליון לצנרת ותאי הובהר כי נשוא מכרז זה הינו  .2

 .דלק למטוסים (דס"ל), בכל אתרי הרשות

 לטופס 7ניתנו הסברים בדבר הדרישות המקדמיות למכרז זה, כמפורט בסעיף  .3

 "). הזמנת ההצעותהזמנת ההצעות ותנאיי המכרז (להלן: "

פורטו המסמכים אשר יש לצרף למסמכי המענה של ההצעות, כמפורט בסעיף  .4

 לטופס הזמנת ההצעות.   8



  
 
 

 

כמו כן הודגש, כי כל ההודעות שיישלחו על ידי הרשות, הינן חלק ממסמכי 

המכרז ויש לצרפן למעטפת ההצעה כשהן חתומות. כמו כן יש לצרף אישור 

 רישום למכרז כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  

להזמנת ההצעות.  6הובהר אופן הגשת ההצעה, בהתאם לאמור ומפורט בסעיף  .5

, כל יתר 2פית ורק היא, תוכנס למעטפה מספר הודגש, כי ההצעה הכס

, בהתאם להוראות הנקובות  בסעיפי  משנה 1המסמכים יוכנסו מעטפה מספר 

 להזמנת ההצעות. 8.9 -ו 6.2  - ו 6.1.2

וכן     10:00, שעה 08.05.2018נקבע  מועד החדש להגשת ההצעות למכרז, שהינו   .6

להזמנת  6.11בסעיף משנה הוסבר  מיקום הגשת ההצעה, הכל בהתאם למפורט 

 ההצעות.

הודגש, כי הצעה אשר תוגש לאחר המועד והשעה אשר נקבעו לעיל, לא תתקבל 

 .ולא תידון

הודגש, כי המועד  האחרון להפניית שאלות ובירורים, אשר יופנו לרשות  .7

 בלבד, לרבות פניות בנושאי הביטוח, הינו עד ליוםאו דוא"ל באמצעות הפקס 

ר, כי רק תשובות שיינתנו בכתב ע"י הח"מ, תחייבנה את . הובה24.04.2018

  הרשות, לכל דבר ועניין.

הובהרו שלבי בדיקת ההצעות ואמות המידה לבחירת ההצעות הזוכות, הכל  .8

 להזמנת הצעות. 10כמפורט בסעיף 

במצב של ניגוד עניינים, כמפורט לא ימצא המציע הזוכה  הדרישה כי ההובהר .9

 לחוזה. 15.2להזמנת הצעות ובהתאמה סעיף משנה  7.2בסעיף משנה 

אופציה לתקופה/ות  וכןשנים,  3הובהר, כי תקופת ההתקשרות הנה לתקופה בת  .10

חודשים, בכל תמהיל שתבחר הרשות, הכל בהתאם להוראות  24נוספת/ות של עד   

 לחוזה.  9להזמנת ההצעות, ובהתאמה סעיף  17הנקובות לשם כך בסעיף   

להזמנת  11התמורה אשר תשולם לזוכים במכרז זה, כמפורט בסעיף הובהרה   .10

  לחוזה.   10הצעות ובהתאמה סעיף 

הנספחים המצורפים להזמנת ההצעות ומהווים חלק בלתי נפרד  ניתנה סקירה על .11

הימנו והודגש, כי אין לשנות כלל מנוסח המסמכים, אשר הוכתבו על ידי הרשות 

/ דרישות בדבר הצורך באימותיי חתימות עו"דבלבד, לרבות ה במקורואשר יוגשו 

 רו"ח, במקומות הנדרשים לפי העניין. 



  
 
 

 

נוסח נספח אחריות בנזיקין וביטוח ואישור עריכת הביטוחים, ניתן הסבר על   .12

המצורפים לחוזה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו. הובהר, כי  נוסחים אלה הינם 

שינוי ו/או תיקון ו/או הוספה, כפי שהוכתבו על ידי הרשות ולא יחול בהם כל 

למעט אם יבוצע  בהם הבהרה ו/או שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון ו/או הוספה, 

 אשר  ייערכו [ככל וייערכו] על ידי הרשות, במסגרת  ההליך המכרזי. 

הוצע למשתתפים, להעביר את דרישות הביטוח לחברות הביטוח המבטחות 

יות הביטוח, טרם הגשת הצעתם הכספית מטעמם, על מנת שיוכלו לבחון את עלו

 ולקחתן בחשבון, בעת הגשת הצעתם. 

הודגש, כי כל שאלה ו/או הבהרה,  כולל בכל הקשור לנושאי הביטוח, יש להפנות 

לעיל.   7לרשות, בתוך המועד שנקבע להגשת השאלות ובירורים, כנקוב בסעיף 

עוד הובהר, כי הגשת מסמכי הביטוח במסגרת הגשת ההצעה למכרז, כשהם 

כוללים תוספות ו/או מחיקות / השמטות / הערות, תיחשבנה כהסתייגות 

  מהותיות מתנאיי המכרז, והצעה כזו עלולה להיפסל.

  ניתן הסבר כללי בדבר ההוראות הנקובות החוזה, שייחתם עם המציעים הזוכים. .13

קירה מקצועית בדבר עיקרי תכולת העבודה הנדרשת, במסגרת אספקת ניתנה  ס  .14

 לחוזה.נספח א' השירותים בהתקשרות זו, כמפורט ב

למועד , עד מציעיםידי מי מה-שנשאלו על מצורפות תשובות הרשות על שאלות .15

 .ומענה הרשות שאלת השאלות 

     

  

 שם פרק/נספח מס"ד
מס' סעיף 
 שאלה בפרק/נספח

  

  

 תשובת הרשות  

  חוזה 1
  יב'  -נספח יא' ו

  

האם היקף הפוליסה המקצועית תישאר 
בעינה או תשתנה ואם תשתנה, מבקשים 

 לקבל פירוט 

  

לא יחול שינוי, הכל על פי 
  הנדרש בנספח יב' לחוזה 



  
 
 

 

 הזמנת הצעות 2
 
  

רש"ת מתחייבים להיקפי תכנון האם 
   כלשהם במהלך החוזה ? 

  

  

  

הרשות לא מתחייבת לכל 
  היקף 

  

  

  

    

                                                                                    

יש לאשר בדואר מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין. 
 כשהיא חתומה על ידו, כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרזחוזר קבלת הודעה זו 

  ולצרפה למסמכי המכרז.

  
                                 

  
  

              
              
              

  בכבוד רב,        

  
    קר מורן כהן פנ              
      קניינית,                              

 התקשרויות אחזקה           
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