
  

  

  23.4.2018  
  לכבוד

  המשתתפים במכרז
    

  באמצעות פקס        
  א.ג.נ.,

הקמת מבנה משרדים בתמך המזרחי בנתב"ג  לחוזה בלהתקשרות  000004/4/077201/ מס' מכרז פומבי
  עבור הנהלת רשות שדות התעופה

  עדכון בתנאי ובמועדי המכרז -2' מס הבהרה

 עדכונים ושינויים במסמכי המכרז

 עדכון, שינוי והוספה לתנאים  מקדמיים במכרז .1

-8.1.3התנאים המקדמיים המפורטים בסעיפים  "), מעדכנת כי הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "

  כדלקמן:עודכנו לנוסח י ")טופס ההזמנהלטופס הזמנת ההצעות למכרז (להלן: " 8.1.4

) השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון 7מציע כנ"ל, אשר במהלך שבע ( 8.1.3
שנקבע להגשת ההצעות במכרז, השלים ביצוע, כקבלן ראשי, של פרויקט אחד לפחות 

מ"ר  14,000של מבנה ציבור בישראל, אשר שטחו של הפרויקט האמור עמד על 
 לפחות.

מציע כנ"ל, אשר במהלך שבע השנים האחרונות המסתיימות במועד האחרון  " 8.1.4
אחד מהבאים שנקבע להגשת ההצעות, השלים ביצוע בישראל, כקבלן ראשי, של 

 : לפחות

שהיקפם הכספי המצטבר עומד על סך של  ציבור) מבני 3שלושה ( עד 8.1.4.1
ם (מאה וחמישים מיליון שקלים חדשים) לפחות  במחירי₪  150,000,000

 שוטפים וללא מע"מ. 

 -או

(מאה מיליון ₪  100,000,000אחד שהיקפו הכספי עומד על סך של  ציבורמבנה  8.1.4.2
 שקלים חדשים) לפחות במחירים שוטפים וללא מע"מ.

  זה לעיל: 8.1לצורך סעיף 
  

המערכות הבאות: מערכת  כלשל  /התקנהמיועד למגורים, הכולל הקמה נו, שאיהמבנ –" ציבור המבנ"

 וגם מערכת מעליות ו/או דרגנועים וגם דומערכת מתח נמוך מאוגם מערכת מיזוג אויר מרכזית וגם חשמל

 .מערכת בקרהגם גילוי וכיבוי אש ו

  
  מסמכי מכרז עדכניים

להבהרה זו מצורפים המסמכים העדכניים הבאים, והם יחליפו את המסמכים אשר צורפו ופורסמו 

  כחלק ממסמכי המכרז המקוריים:

 מנת הצעות על נספחיו (לרבות עדכון מועדי המכרז כמפורט להלן) , בהתאם לנוסח טופס הז
על המציעים  .22.3.2018המעודכן ואשר יבוא במקומו של טופס הזמנת ההצעות שפורסם ביום 

במכרז להגיש את טופס הזמנת ההצעות המעודכן (אשר יבוא במקומו של טופס ההזמנה הקודם 
  צעתם למכרז. שפורסם) כחלק בלתי נפרד מה

 



  

  

 עדכון ושינוי מועדי המכרז .2

  תשלום דמי השתתפות למכרז יתבצע באופן ובמועדים המפורטים להלן: .2.1

אגף באגף תקבולים הממוקם בקומת הקרקע שבמשרד הראשי בנתב"ג (בטופס הזמנה זה: "  .2.1.1

ה', - ,בימים א' 14.5.2018 "), במזומן או באמצעות המחאה, וזאת לא יאוחר מיוםתקבולים

 .09:00-12:00בשעות: 

,   13.5.2018 באתר האינטרנט, באמצעות כרטיס אשראי, וזאת לא יאוחר מיום .2.1.2

 . 23:30בשעה:

המפורטים התשלום יובהר כי מועדי ואופן העיון במסמכי המכרז יהיו בהתאמה למועדי  .2.1.3

 לעיל.

למכרז (שההשתתפות בו הינה חובה ומהווה  משלמי דמי ההשתתפותמועד מפגש המציעים ל .2.2
בטרמינל  10:00שעה , 15.5.2018שלישי תאריך ), נקבע בזאת ליום להגשת הצעה למכרז תנאי סף

  חדר ישיבות הנדסה.  236, חדר מספר 2, קומה 1

מציע או נציג מטעמו אשר לא ישתתף  במפגש ובסיור (ככל שיתקיים סיור), כאמור לעיל, לא יוכל 
  הצעתו תפסל על הסף. -הצעתו למכרז ואם עשה כן להגיש 

 10:00, עד השעה 11.6.2018בזאת ליום וייקבע המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, יעודכן  .2.3
באמצעות תיבת המכרזים הנמצאת בנתב"ג, בבניין משרד הראשי במדור רשומות ותיעוד (חדר 

לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה ). מודגש כי הצעות שיגיעו 140, חדר מס' 1ארכיב, קומה 
 הנקובים בסעיף זה, לא יתקבלו ולא יידונו.

  .31.12.2018בזאת ליום וייקבע תוקף הערבות, יעודכן  מועד .2.4

 .31.12.2018בזאת ליום וייקבע תוקף ההצעה, יעודכן  מועד .2.5

 .22.5.2018בזאת לתאריך וייקבע המועד האחרון להגשת שאלות, יעודכן  .2.6

 לא יחול כל שינוי בשאר המועדים הנקובים במסמכי המכרז. הרשות מבהירה כי

  

 

  

  

  

  
  

  ורד אגוזין, קניינית
  אגף לוגיסטיקה

  רשות שדות התעופה

  

  חתימת המציע

__________________________  

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