
  

  

28.02.2018  
  :לכבוד

  הנרשמים למכרז
    החברה"ל מנכ לידי

  באמצעות פקס        
  

  א.ג.נ.,

להתקשרות בחוזה להקמת חניוני טווח ארוך בנתב"ג, עבור רשות  2017/074/0010/00מכרז פומבי מס' 
 שדות התעופה

  

  27.2.2018 מיום הנרשמים למכרזפרוטוקול מפגש  - 1מספר הבהרה  תהודע

   :משתתפים

 –גב' ורד אגוזין  מר ליאור בלום מהנדס ראשי לסלילה , :")הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "
  מהנדס חשמל - לוגיסטיקה, אלכס מויסצ'יק-, גב' איה פלגקניינית אגף לוגיסטיקה

  משרד תכנון ינון –חברת רול, סלבה יודשקין -מר אורן גלנץ, מר יקיר פורטל :נציגי מתכננים 

והנרשמים . שמות ופרטי הנציגים נרשמים למכרז 12  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  9.6על פי המפורט בסעיף  לקיום ההצעהכי יש להגיש את הערבות  הודגש .1.3
' דמקורית ובהתאם לנוסח נספח על הערבות  להיות  .")טופס ההזמנהההצעות (להלן: "
 ., הוא היום האחרון לתוקף ההצעה למכרז20189.30. 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 שישנן בקשר אליו, יש להגיש בתוך המועד הקבוע לההצעה. הובהר, כי שאלות, ככל 

 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  19.3.2018האחרון 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, )במהלך המכרז שנמסרו
 .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



  

  

המעודכן ואשר יבוא  כמויותה כתבלמשתתפים דיסק בינארית ובו  מסר נבמהלך המפגש  .1.10
 כיהוסבר למשתתפים . במקומו של כתב הכמויות אשר צורף למסמכי המכרז ביום פרסומו

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

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

 המודפסת והחתומה תהיה ההצעה הקובעת.

המסמכים על המציעים לחתום על  מפרט טכני וכן  כניותבמהלך המפגש נמסרו למשתתפים ת .1.11
 כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. םולהחזיר

 .הדגיש את נושא תמחור ההצעהוכן מר ליאור בלום הסביר את מהות הפרויקט  .1.12

  , מכוח סמכויותיה מהוראות מסמכי המכרז,אפשרות לרשות קיימת הובהר כי  .1.12.1

בצורה  כתב הכמויות  סעיפיבמי מ המוגדררחיב את ההיקף להו/או  צמצםל/לבטל

מצד הרשות של בגין ביטול המציע הזוכה לא יוכל לטעון  ,פיכךל. . משמעותית

לתמחר כל סעיף והמציעים במכרז נדרשים . בכתב הכמויות  ים יותריסעיפים רווח

 בפני עצמו.בכתב הכמויות 

מעבדה, בקרת ולרבות אתר כולל העלויות גם את פי היחידה יש לתמחר בסעיכמו כן,  .1.12.2

איכות חיצונית, נאמן ביטחון חיצוני, מודד אתר קבוע, מספר מנהלי עבודה כקבוע 

ביצוע ועוד נושאים ככל שהם רשומים במפרטים בתכניות ובמסמכי  , מהנדסבחוק

 .ועל המציעים לשקלל אותם במסגרת תמחור הצעתם הכספית למכרז המכרז

את לתמחר ולתכנן  מציעים מאוד ועל ה מובהר בזאת כי לוח הזמנים הינו קצר .1.12.3

 בהתאם.(ככל שיוכרזו כזוכים במכרז)  םעבודת

מול רשות ויתואם מתואם  יש אתר עתיקות מוכרז. אופן העבודה 15בחניון הובהר כי  .1.12.4

כמו כן, ייתכן כי בשל  העתיקות. ייתכן ויהיו עיכובים ו/או פיצול עבודה בחניון.

של המציע  לפני סיום העבודה רשות יימסר ל 15 אילוצים של עומס בקיץ חלק מחניון

 המשך ביצוע של המציע הזוכה ויוחזר ל ,, לצורך חניות זמניות לרכביםהזוכה בו

 לאחר תקופת הקיץ. 

או ות כי תפוצל החניונים וישנה אפשר בכלבמקביל  לא תתבצעהעבודה מודגש כי  .1.12.5

ו/או בלת היתרים, בהתאם לקתבוצע בשלבים תוך הפסקות יזומות במהלך הביצוע, 

במקומות חניה נתב"ג והרשות הצורך של /או ו 46אישורי כריתת עצים בחניון 

ועל המציעים לקחת זאת בחשבון בעת הגשת הצעתם  )15ו  22(חניון  בתקופת הקיץ

 למכרז

כל שימוש במנוף או בטרם ו 03-21הובהר כי ישנן מגבלות גובה עקב קרבה למסלול  .1.12.6

 לקבל אישור הפיקוח תחילה. המציע הזוכהעל  -כלי בעל גובה חריג

 הכוללים בידוק בטחוני וכביש צר. 15רכי הגישה לכל חניון ובעיקר לחניון דהוצגו  .1.12.7



  

  

 מר אלכס מויסצ'יק  הסביר על עבודות החשמל בפרויקט. .1.13

לקבל אישור לקבלן משנה לתאורה ותקשורת עפ"י הובהר כי על המציע הזוכה  .1.13.1

 דרישות החוזה.

 דרשים.לתת דגש לאיכות החומרים הנ המציע הזוכההובהר כי על  .1.13.2

 מר סלבה יודשקין הדגיש את דרישות הפרויקט לביצוע העבודה על גבי שרטוטים. .1.14

 הוצג המצב הקיים כולל תשתיות קיימות. .1.14.1

 הוצגו התשתיות המתוכננות. .1.14.2

 הפרויקט ודרכי הגישה לאתרי העבודה על גבי שרטוטים. מהותמר אורן גלנץ הסביר את  .1.15

 דגש על אספקת חומרים בתנאים המגבילים של נתב"ג.ניתן  .1.15.1

להתכונן למקורות אספקה של חומרי מילוי כנדרש הובהר כי על המציע הזוכה  .1.15.2

 בתכניות , במפרט וכתב הכמויות.

להתכונן עם ספקים לכל האלמנטים הטרומיים הכוללים הובהר כי על המציע הזוכה  .1.15.3

 אבני שפה/אי/גן , ריצוף , וקיר החומה.

 דפי החפירה יפונו משטחי הרשות לאתר שפיכה.כל עו .1.15.4

 .נרשמים למכרזנערך סיור בשטח עם כל ה .1.15.5

  :עדכון המועד האחרון להגשת שאלות .2

הזמנת הצעות יעודכן  לטופס 25.2המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה כמפורט בסעיף 
  .1.3.2018לתאריך 

  יובהר כי לא יחול שינוי ביתר המועדים למכרז.
 

  

  

  

  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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