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  :לכבוד

  הנרשמים למכרז
    החברה"ל מנכ לידי

  באמצעות פקס        
  

  א.ג.נ.,

שיקום פיקוח לפרויקט למתן שירותי בחוזה  להתקשרות 00006/04/077201/מכרז פומבי מס' הנדון : 
  רשות שדות התעופה  )  בנתב"ג, עבורB(רחבת חניה למטוסים בראבו 

  21.1.2018 מיום הנרשמים למכרזפרוטוקול מפגש  - 2מספר הבהרה  תהודע

   :משתתפים

גב' ורד  מר ליאור בלום מהנדס ראשי לסלילה ותשתיות, :")הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "
  .קניינית אגף לוגיסטיקה –אגוזין 

והנרשמים . שמות ופרטי הנציגים נרשמים למכרז 4  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
 .בהרחבה במסמכי המכרז

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

הזמנת לטופס  9.7על פי המפורט בסעיף  לקיום ההצעהכי יש להגיש את הערבות  הודגש .1.3
' זמקורית ובהתאם לנוסח נספח להיות על הערבות  .")טופס ההזמנהההצעות (להלן: "
 .האחרון לתוקף ההצעה למכרז, הוא היום 31.7.2018 בתוקף עד ליוםלטופס ההזמנה ו

 הוצגה מפת הרשות ומיקום תיבת המכרזים בנתב"ג.  .1.4

לחוזה) והצורך בבדיקתו מול חברת הביטוח בטרם תוגש  'ינספח נספח הביטוח ( נושא הודגש .1.5
הגשת ההצעה. הובהר, כי שאלות, ככל שישנן בקשר אליו, יש להגיש בתוך המועד הקבוע ל

 במכרז. הבהרה שאלות 

 להצעה לצרף שיש במסמכים יתרה הקפדה להקפיד המציעים על כי המשתתפים בפני הודגש .1.6
  .מתייחס הוא סעיף לאיזה מסמך כל בראש ולכתוב

. הודגש בפני 10:00 השעה עד 20182.12.האחרון להגשת הצעות הינו יום  המועד, כי הובהר .1.7
, לא לעילהנקובים  והשעה המועדהמשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר 

  .1993-(ב) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג20יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה 

כל ההודעות וההבהרות ולרבות  המכרז מסמכימסמכי ההצעה (לרבות  את כי, הובהר עוד .1.8
 מספורם פי על עוקב באופן וסדורים כרוכים כשהם להגיש יש, )שנמסרו במהלך המכרז

 .למשתתפים נמסר אשר בקובץ הקבוע

 יש הזמנהה לטופס 9 בסעיף המפורטים הנדרשים התצהירים את כי, המשתתפים בפני הודגש .1.9
 .1971- "אתשל], חדש[נוסח  הראיות פקודת פי על וחתומים ערוכים, מקוריים כשהם להגיש

את לוחות הזמנים ופירט לגבי המפקחים הסביר את מהות הפרויקט  ליאור בלוםמר  .1.10
 ים.הנדרש



  

  

 

  

  

  

  ורד אגוזין, 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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