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  :לכבוד

    המשתתפים במכרז
  

  באמצעות פקס        
  

  א.ג.נ.,

  

שיקום רחבת למתן שירותי פיקוח לפרויקט להתקשרות בחוזה  2017/074/0006/00מכרז פומבי מס' 
 רשות שדות התעופה  )  בנתב"ג, עבורBחניה למטוסים בראבו (

  3' מס הבהרה הודעת
  

  
לטופס הזמנת ההצעות למכרז שבנדון, מבקשת רשות שדות התעופה  21.3בהתאם להוראות סעיף  .1

 כדלקמן:נשאלו על ידי המשתתפים במכרז, "), להשיב על שאלות הבהרה שהרשות("

הפרויקטים ההנדסיים מתוך ": (תנאי מקדמי) נקבע כי 7.1.2.3סעיף  ,הזמנת הצעות טופסב שאלה: .1.1

לעיל, פרויקט הנדסי אחד לפחות הינו בתחום התעופה ואשר כולל עבודת פיקוח על מסלול ו/או 

(של המסלול או רחבת החניה למטוסים) עמד על סך של  רחבת חניה למטוסים שהיקפם המינימאלי

 לפחות₪  30,000,000

  " ( מתוך הסך הכולל של הפרויקט) במחירים שוטפים ללא מע"מ 

ניסיון המפקח מנהל  - המצורפת כנספח ד' לטופס ההזמנה, נדרש: איכותהטבלת בפרמטר השני ל

השנים שקדמו למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, בפיקוח על פרויקט  5הצוות, במהלך 

לפחות ₪ מיליון  40הקמה או שיפוץ של מסלול תעופה ו/או רחבת חניה למטוסים בהיקף של 

  .שוטפים וללא מע"מ) לכל פרויקט (במחירים 

כביש אספלט רגיל ? האם ניתן למטוסים לבין מסלולי תעופה/רחבת חניה נא הסברכם מה השוני בין 

אשר עמידה בתנאים המפורטים לעיל גם עבור ניסיון בכביש אספלט רגיל (ולא רק עבור מסלול ל

 תעופה או רחבות חניה למטוסים)? 

הרשות באשר לכלל וזכויות המקצועיות טענות השהדבר ימצה את  מבלי  .נדחיתהבקשה  :תשובה

רחבת חניה מסלול תעופה או לבין אספלט רגיל יש הבדל מהותי בין כביש ש , הריהקיימיםההבדלים 

המשלבת מסלול הסעה מאספלט ועמדות חניה מבטון. השוני הנוסף הינו העבודות הנלוות למטוסים 

תחום תאורת מסלולים שייחודית ל , בין היתר,הכוללות ת החניה למטוסים לביצוע המסלול והרחב

 מסלול ורחבת חניהביצוע כביש לבין ביצוע תעופה. בנוסף, סביבת העבודה שונה לחלוטין בין ה

אלו, בתמצית, ההבדלים אשר אינם מאפשרים את הבקשה לעיל בדבר הצגת ניסיון  .למטוסים

 בכביש אספלט רגיל בלבד.

  

  

   

  



  

  

  

  

  

  
  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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