
  

  

18.1.2018  
  :לכבוד

  הנרשמים למכרז
    החברה"ל מנכ לידי

  באמצעות פקס        
  

  א.ג.נ.,

וכן  30-12להתקשרות בחוזה לביצוע שיקום מקטע במסלול  2017/074/0009/00 מכרז פומבי מס'הנדון : 
 בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה Zשיקום מסלול 

  

, מענה על שאלות ועדכון 16.1.2018 מיום הנרשמים למכרזפרוטוקול מפגש  - 2מספר הבהרה  תהודע

  בדבר איסוף בינאריות מעודכנות

   :משתתפים

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

, מר יקיר פורטל מא. ג. אבן דרך, גב' ענת אנגרסט מלוי ךמר אורן גלנץ, מר איתן משב :נציגי מתכננים
  שטארק.

והנרשמים . שמות ופרטי הנציגים נרשמים למכרז 5של גש 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  ההצעהלקיום כי יש להגיש את הערבות  הודגש .1.3
' המקורית ובהתאם לנוסח נספח על הערבות  להיות  .")טופס ההזמנהההצעות (להלן: "
 ., הוא היום האחרון לתוקף ההצעה למכרז31.7.2018 בתוקף עד ליוםלטופס ההזמנה ו

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

לחוזה) והצורך בבדיקתו מול חברת הביטוח בטרם  1וי' 'ינספח טוח (הבי ינספח נושא הודגש .1.5
תוגש ההצעה. הובהר, כי שאלות, ככל שישנן בקשר אליו, יש להגיש בתוך המועד הקבוע 

 במכרז. הבהרה שאלות הגשת ל

 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 20182.8.האחרון להגשת הצעות הינו יום  המועד, כי הובהר .1.7
, לא לעילהנקובים  והשעה המועדהמשתתפים, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר 

  .1993-תשנ"ג(ב) לתקנות חובת המכרזים, 20יתקבלו 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 8 בסעיף המפורטים הנדרשים התצהירים את כי, המשתתפים בפני הודגש .1.9
 .1971- "אתשל], חדש[נוסח  הראיות פקודת פי על וחתומים ערוכים, מקוריים כשהם להגיש

העבודה תתבצע לטופס ההזמנה, ש 23כי בהתאם למפורט בסעיף הודגש בפני המציעים  .1.10
בשטחים מוגבלים לכניסה מסיבות ביטחוניות וכי יש לקבל אישור מראש ובכתב לכל אחד 

תותר או  חטיבת הביטחון תבחן כל עובד ועפ"י שיקול דעתה .תושבי ישראל לרבות מהעובדים
לא תותר העסקת עובדים פלסטינים אשר אינם תישלל אפשרות העסקה בפרויקט לכל עובד. 

, כי אי מתן אישור, למי מעובדיו של הזוכה לא יהווה כל עילה, מצד עוד הובהר אזרחי ישראל.
 לאי ביצוע העבודות.הזוכה, לדחייה ו/או עיכוב ו/או 

על המציעים לשים לב היטב ולקחת . למשתתפים דיסק בינארית מסר נבמהלך המפגש  .1.11
יש  כיהוסבר למשתתפים  .להלן (לעניין החלפת הבינאריות) 3בחשבון את הוראות סעיף 

למלא את המחירים בדיסק הבינארית, להדפיס, לחתום על התדפיס ולהגיש את כתב 
קי). מציע  אשר  ןהחתום בצרוף קובץ הבינארית המלא (על גבי דיסק אוהמעודכן הכמויות 

כמו כן הובהר, כי בכל מקרה של סתירה  לא יגיש הצעה  מודפסת וחתומה הצעתו תיפסל.
החתומה וקובץ ההצעה בבינארית, ההצעה המודפסת ההצעה המודפסת ו/או אי התאמה בין 

 והחתומה תהיה ההצעה הקובעת.

ולהחזיר  יהםעל המציעים לחתום על ומפרט טכני. כניותנמסרו למשתתפים תבמהלך המפגש  .1.12
 כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

על גבי הסביר את מהות הפרויקט הציג את צוות הפיקוח והמתכנן. בנוסף,  ליאור בלוםמר  .1.13
 תוך כדי דגש על הנושאים הבאים: תצ"א

 לוח זמנים ושלביות הביצוע -
 יסה וגידור אתר העבודהאישור עובדים, בידוק הכנ -
  דרישות לאישור תערובות האספלט   -

 
מר בלום כל הנושאים ש והדגיש את אופן העבודה ומהותה תוך דגש על פירטמר אורן גלנץ  .1.14

, שלביות הביצוע, לוחות הזמנים והדרישות גידור ותיחום אתר העבודה הציג לרבות אופן
 המקצועיות מהקבלן.

הזמנים לוח מובהר בזאת כי העבודה תחולק לשני חלקים כמפורט בתכניות. משך  .1.14.1

יש  ,קרי - שבועות הכוללות את עבודות החשמל 6הינה  W4וצומת  Rלסגירת צומת 

 .בכל צומת שבועות הלסיים את עבודות הסלילה בארבע

 יש להקפיד על כ"א כרשום במסמכי המפרט. .1.14.2

ר שפיכה מאושר והכל כלול במחיר תלוק לאמודגש כי עודפי החפירה מיועדים לסי .1.14.3

 היחידה אשר יינתן ע"י הקבלן.

  מענה לשאלות הבהרה: .2
לטופס הזמנת ההצעות למכרז שבנדון, מבקשת רשות שדות התעופה  24בהתאם להוראות סעיף 

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

הגיע ללא מחירים לעבודות אשר חולק במסגרת מפגש המציעים כתב הכמויות  שאלה: .2.1
 נא הבהרתכם. החשמל.

יימסר  הרשות תבהיר כי כתב הכמויות המעודכן (הכולל את מחירי עבודות החשמל) תשובה:
 להלן. 3למציעים בבינאריות המעודכנות אשר יחולקו להם בהתאם להוראות סעיף 



  

  

 נא הבהרתכם ליחידת המידות המוגדרת בסעיף.  -לכתב הכמויות 00.01.0010 סעיף שאלה: .2.2

הרשות תבהיר כי כתב הכמויות המעודכן (הכולל את יחידת המידה הנכונה) יימסר  תשובה:
 להלן. 3למציעים בבינאריות המעודכנות אשר יחולקו להם בהתאם להוראות סעיף 

והכמויות הגדרת היחידות נא הבהרתכם האם  - לכתב הכמויות 00.01.0015 סעיף שאלה: .2.3
 הנקובות בסעיף נכונות. 

  .ותקינות נכונותהמוגדרות בסעיף  הכמות ויחידת המידה  יובהר כי תשובה:

והכמויות הגדרת היחידות נא הבהרתכם האם  - לכתב הכמויות 00.01.0060 סעיף שאלה: .2.4
 הנקובות בסעיף נכונות.

 .ותקינות נכונותהמוגדרות בסעיף  הכמות ויחידת המידה  יובהר כי :תשובה

 :דרישה מהמשתתפים במכרז להגעה לאיסוף הבינאריות המעודכנות -עדכונים כלליים ודגשים .3

קי מעודכנות למכרז ע"ג דיסק און המכרזיות הרשות תעדכן את המשתתפים במכרז כי ה

 לעיל) יימסרו למציעים 2בכתב הכמויות כמפורט בסעיף  (בינארית)  (הכוללות את התיקונים

יש לתאם בטלפון מס' הנמל ( 209/210חדר  2קומה  1הלוגיסטיקה טרמינל  ב: משרדי אגף

על המשתתפים המעוניינים להגיש הצעתם ). 08:00-15:00בין השעות  03-9750584/9750581

למכרז, חלה החובה והאחריות המלאה לאסוף את הבינאריות הכוללות את כתב הכמויות 

) וזאת בטרם לקו להם במפגש המציעיםובמקביל להשיב את הבינאריות שחוהמעודכן (

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. מציע אשר לא יגיע לאסוף את הבינאריות המעודכנות 

במועד ובמקום הנקובים לעיל ואשר לא יגיש את הצעתו בהתאם לכתב הכמויות המעודכן 

 עלולה הצעתו להיפסל על הסף. -נשוא הבינאריות המעודכנות

תשומת לב המשתתפים מופנית בזאת להוראות  ההצעה למכרז: דגשים לאופן הגשת

הוראות כלליות) וכן -לטופס הזמנת ההצעות (אופן הגשת ההצעה 6.4סעיף הרלוונטיות מתוך 

 .הבהרה זו לרבות לעניין אופן הגשת כתב הכמויות עיל בל 1.9סעיף להוראות 

  

  

  

  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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