
  

  

12.3.2018  
  :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

  

  עדכון ומענה על שאלות– 3מספר הבהרה  תהודע

  המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז .1

אשר  2הודעת הבהרה מס' ") ולהטופסלטופס הזמנת ההצעות (להלן: " 2הוראות סעיף בהמשך ל .1.1

כי חרף , תבהיר הרשות 4/3/2018")  ביום הרשותפורסמה ע"י רשות שדות התעופה (להלן: "

לטופס הזמנת  2.3להוראות סעיף הרי שבהתאם   הנדרש העובדה כי טרם התקבל היתר הבניה

") ולשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות, ההזמנה טופסההצעות למכרז שבנדון (להלן: "

ועל  10:00עד השעה   26/03/2018 -ב ,  הינוחרון להגשת ההצעות במכרז שבנדוןשהמועד הא

 7.11ובהתאם להוראות סעיף  מורהצעתם לא יאוחר מהמועד האאת המשתתפים במכרז להגיש 

  .לטופס

  

מודגש בפני המשתתפים במכרז, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר המועד והשעה  .1.2

(ב) לתקנות חובת 20הנקובים בסעיף זה לעיל, לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת תקנה 

  .1993-המכרזים, תשנ"ג

  - מה על חוזה גם במקרה בו טרם התקבל היתר הבניההליך בדיקת ההצעות, הכרזה על זוכה וחתי

יובהר ויודגש כי ככל שלא יתקבל היתר הבניה הנדרש עד למועד האחרון להגשת ההצעות האמור  .1.3

כאמור ואף תהא עד למועד  לעיל, תהא הרשות רשאית לבחון את ההצעות שיתקבלו  1.1בסעיף 

הרשות רשאית להכריז על זוכה (בהתאם להוראות הליך בדיקת ההצעות בטופס ההזמנה למכרז) 

 14וכן להורות למציע שיוכרז כזוכה לחתום על החוזה נשוא המכרז (בהתאם להוראות סעיף 

לטופס ההזמנה) לרבות הגשת הערבות לקיום החוזה ויתר הנספחים הנדרשים מהמציע הזוכה 

 ת הליך החתימה על החוזה. במסגר

חודשים מהיום בו הודיעה הרשות  6כמו כן, יובהר כי ככל שלא יתקבל היתר הבניה הנדרש בתוך  .1.4

 למצעי הזוכה על זכייתו במכרז, הרי שלמציע הזוכה יועמדו אחת משתי החלופות הבאות:

ר כי להודיע לרשות בכתב כי הוא מבטל את החוזה נשוא זכייתו, כאשר במקרה זה יובה .1.4.1

(ישיר לכל פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם המציע הזוכה לא יהא זכאי 

 הביטול האמור ובגין אי קבלת היתר הבניה עד למועד זה.בגין ו/או עקיף) 



  

  

להודיע לרשות בכתב כי הוא מסכים להותיר את חוזה ההתקשרות בתוקף ובתנאים  .1.4.2

צעה הכספית) וזאת למשך חודשיים נוספים (מתום הקיימים (לרבות התנאים הפיננסיים והה

 החודשים מיום ההודעה על זכייתו).  6

ככל שלא יתקבל היתר הבניה הנדרש במהלך החודשיים הנוספים (ככל שהמציע הזוכה הסכים  .1.5

תבוטל זכיית המציע הזוכה  - לעיל)  1.4.2להאריך את תוקף הצעתו נשוא החוזה כאמור בסעיף 

לכל פיצוי לא יהא זכאי וכן יבוטל חוזה ההתקשרות ע"י הרשות וזאת תוך דגש כי המציע הזוכה 

איזה מהביטולים האמורים בגין (ישיר ו/או עקיף) ו/או שיפוי ו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם 

/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות (ביטול הזכייה ו/או ביטול החוזה) וכן לא תהא לא כל טענה ו

 (ו/או מי מטעמה) בגין האמור. 

עוד יודגש כי על המשתתפים במכרז לקחת בחשבון, במסגרת הגשת הצעתם למכרז, כי מחירי  .1.6

התמורה במסגרת תמחור הצעתם הכספית למכרז , יוותרו ללא שינוי, בהתאם למחירי הקרן 

צמדה וזאת הן במקרה בו הוכרז זוכה והחלו בלבד וללא כל שינוי /ואו תוספת מדד ו/או ה

חודשים ממועד ההודעה על הזכייה כאמור  8או  6העבודות לאחר הזכייה והן במקרים בהם חלפו 

 לעיל.  1.4בסעיף 

בנוסף, תשומת לב המציעים מופנית לכך שהם לא יהיו זכאים בשום מקרה, לכל פיצוי ו/או שיפוי  .1.7

ו/או ביטול הזכייה ו/או ביטול ההתקשרות  ן ביטול המכרזו/או תשלום, מכל מין וסוג שהם בגי

לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי  הבהרה זו, בהתאם להוראות עם המציע שיוכרז כזוכה

עבור כל הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או עלות מכל מין וסוג שהם שנגרמו למציעים ו/או שבהם 

ן באופן עקיף) לא יהיו זכאים המציעים לכל פיצוי ו/או נשאו המציעים כאמור (בין באופן ישיר ובי

/הזכייה/חוזה ההתקשרות שיפוי ו/או תשלום ו/או החזר מכל מין וסוג שהוא בשל ביטול המכרז

והם מוותרים בזאת באופן מלא, סופי ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים  (לפי העניין)

  .מלהעלות כל דרישה, תביעה וטענה בגין האמור

  יובהר כי לא יחול שינוי ביתר מועדי ותנאי המכרז. .1.8

לטופס הזמנת ההצעות למכרז שבנדון, מבקשת רשות שדות התעופה  25.2בהתאם להוראות סעיף  .2
 כדלקמן:נשאלו על ידי המשתתפים במכרז, "), להשיב על שאלות הבהרה שהרשות("

מבוקש לשנות את סוגי המילוי לחומר המובא ממחצבה מאושרת וזאת במקום הדרישה שאלה:  .2.1

  המופיעה בכתב הכמויות לחומר אינרטי (ולהיקף הנדרש עבור החומר האינרטי בכתב הכמויות). 

 כתבלדרישות  להתארגן בהתאםהבקשה נדחית. יובהר כי על המציע הזוכה במכרז  שובה:ת

טי וההיקף הנדרש במסגרתו. עוד יובהר כי על המציעים במכרז הכמויות לעניין החומר האינר

מכל מקור וחומר אפשרי ולכלול את כל האינרטי אספקת החומר את ולתמחר  לקחת זאת בחשבון

מרחק הובלה , עלות החומר , עלות הביצוע , זמני הביצוע וכו' הכרוכים בכך לרבות: השיקולים 

יובהר, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה . ותבכתב הכמוי מחיר היחידהמסגרת הצעתם לב

את כמות של הרשות מכוח הוראות החוזה להחליט לשנות, בתחילת או במהלך ביצוע הפרויקט,  

 עבור 51.002.0041נברר (המפורט בסעיף  למילוי החומרסוג את החומר האינרטי הנדרשת ו/או 

 .)הכמויות כתב מבני



  

  

 -לכתב הכמויות 2.51.001.9010 - ו 2.51.001.9000בהירות לסעיפים חוסר נא הבהרתכם לשאלה:  .2.2

  תואמת. אינהקומפלט והכמות  היחידות הינן

 הרשות תבהיר ותדגיש כדלקמן: תשובה:

),על המציעים למלא סכום 2.51.001.9010 - ו 2.51.001.9000לעיל (במסגרת תמחור סעיפים אלו 

₪  20,000 קבועה ותעמוד ע"ס של  עיפים תהיההסעבור כל אחד מהסעיפים, כך שעלות ₪  1של 

עוד יובהר כי . סעיפים אלו מוגדרים ע"י הרשות כסעיפי הקצב) -(קרי בהתאמה ₪ 35,000 -ו

זהיר , ניתוק  פירוקהעלות הקבועה האמורה לעיל עבור כל אחד מהסעיפים כאמור כוללת: 

חיבורי חשמל   סודות חדשים,יציקת י , הובלה , CLSMחיבורי חשמל ומים , סתימת הבורות ב 

  ומים.

  מבוקש לקבל את פרטי הגדרות שמופיעים בכתב הכמויות.שאלה:  .2.3

מצ"ב פרטים לכל סוגי הגדרות כחלק בלתי נפרד מהבהרה זו ואשר תהווה חלק בלתי  תשובה:

נפרד ממסמכי המכרז והמציעים נדרשים לעיין בתוכניות אלו ולהגישן חתומות כנדרש כחלק 

 למכרז.מהצעתם 

  נבקשכם לספק למציעים את כתב כמויות בפורמט דיגיטלי ( אקסל/ משרד השיכון). שאלה: .2.4

ועל בסיסן נדרשים המציעים לתמחר  במפגש המציעים סופקו בינאריותהבקשה נדחית.  תשובה:

לטופס  7.4את הצעתם ובהתאם להוראות הרלוונטיות במסמכי המכרז לרבות הוראות סעיף 

 . רז.הזמנת ההצעות למכ

  נבקש לקבל תכניות לוחות חשמללמפרט הטכני  08.8פרק : שאלה .2.5

להבהרה זו ואשר תהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז  מצ"ב תוכנית חשמל תשובה:

 והמציעים נדרשים לעיין בתוכניות אלו ולהגישן חתומות כנדרש כחלק מהצעתם למכרז.

  מבוקש פרטים לשער עם מידות. שער קונזולי חשמלי: : שאלה .2.6

כחלק בלתי נפרד מהבהרה זו ואשר תהווה חלק בלתי נפרד מצ"ב פרט שער קונזולי  :תשובה

ממסמכי המכרז והמציעים נדרשים לעיין בתוכניות אלו ולהגישן חתומות כנדרש כחלק מהצעתם 

   למכרז.

  מעקות -נות)  (עבודות שו 1.51.009לגבי שני הסעיפים בתת פרק מבוקש הסבר : שאלה .2.7

  .  W3ודרגת רוחב הפעיל לפחות   H1המעקה יהיה לרמת בלימה  :תשובה

קיר תומך. לידו הערה: "בצוע הקיר  -  3 -  3בגיליון פרטי קונסטרוקציה מופיע חתך  :שאלה .2.8

העבודות של , הקיר והגדר מעליו לא בתכולת להבנתנווהגדר ע"י קבלן לעבודות מקדימות" 

  נא הבהרתכם.. מכרז זההקבלן הזוכה במסגרת 

  . הקבלן הזוכה לא יידרש לבצע עבודות אלו.נכון :תשובה

באותו גיליון, הקיר הטרומי מופיע בשתי וריאציות: חתך טיפוסי וחתך בתחום עתיקות.  :שאלה .2.9

  מה אורך כל קטע? נא הבהרתכם

אורכי כל קטע מופיעים בתוכניות שחולקו במפגש המציעים ומהוות חלק בלתי נפרד  :תשובה

  ממסמכי המכרז. 



  

  

בעניין חפירות גישוש, (סעיף  נא הבהרתכם להבדל בין התיאור בכתב הכמויות: שאלה .2.10

למפרט המיוחד. כנראה, נפלה טעות בכתב הכמויות  51.3.200) לבין האמור בסעיף 1.51.002.0110

  נא התייחסותכם.  ום מטר)(יחידה במק

 2הנתונים המוגדרים בסעיף של כתב הכמויות הינם הנכונים והתקינים. במפרט יעודכנו  :תשובה

מ'  2מ' (במקום  2.5בכדי ליצור התאמה לסעיפי כתב הכמויות: חפירה לעומק נתונים רלוונטיים 

יחידה כפי שמוגדר כעת כפי שמוגדר כעת במפרט) וכן מדידה לתשלום לפי מטר אורך (במקום לפי 

 במפרט). 

המצוין בסעיף דגם בקר התאורה  -לכתב הכמויות בשלושת המבנים  08.005.3010סעיף שאלה:  .2.11

  בשוק. נא הבהרתכם. אינו קיים

או שווה ערך אשר יאושר  THEBENמתוצרת  LUNA 126דגם  ציע מחיר עבורניתן לה תשובה:

 מראש ובכתב ע"י הרשות.

  .בסעיף אינה נכונההמפורטת יחידת המידה לכתב הכמויות  03.08.002.1430סעיף שאלה:  .2.12

 ידה".יח" – הנכונה והמעודכנת הינההמידה  ידתיח תשובה:

  נא הבהרתכם. .הנתונים לא מספיק ברורים 03.08.002.1470סעיף שאלה:  .2.13

לעמוד התאורה ל"כפפות" המולבשות על הכבל בכניסתו בתיאור הסעיף הינה הכוונה  תשובה:

 .(סופית "רייכם")

  נא הבהרתכם. .ברורים מספיק לא הנתונים-לכתב הכמויות 03.08.002.1510סעיף שאלה:  .2.14

 .ממ"ר מוגנת מים 5*16מופה מתכווצת לכבל עד הכוונה הינה ל תשובה:

האם מחיר היחידה של קיר הטרומי כולל עבודות  - לכתב הכמויות  1.44.004.0010סעיף שאלה:  .2.15

מ' + הידוק + מצעים {לפי  1.60היינו חפירה לצורך החלפת קרקע בגובה מינימלי של הכנה ד

  ?הפרט}

 מילוי, קרקע החלפת, חפירה( טרומי חומה קיר להתקנת והכנה עפר עבודותיובהר כי  תשובה:

 בסעיפים כלולות אלו עבודות לכתב הכמויות.  1.44.004.0010 בסעיף כלולים אינם' ) וכד

 עבור בנפרד תשלום למעט, 1.51.002 פרק תת - עפר עבודות עבור הכמויות כתב של רלוונטייםה

 יצוק בטון עבודות -לכתב הכמויות 1.02 פרק סעיפי במסגרת המתומחר הקיר לביסוס בטון פלטת

 .באתר

  

  

  

  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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