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  2018 מאי 13
  

  לכבוד
  המשתתפות החברות

  דוא"לבאמצעות                       החברה ל"מנכ:  לידי
  
  

למתן  2018/070/0049/00מכרז פומבי מס' ל למציעיםומתן הבהרות  2018.05.07מיום וסיור  מפגש פרוטוקול: הנדון
  שירותי גינון חיצוני באזורי נמל התעופה בן גוריון, עבור רשות שדות התעופה

  
    .נציגי החברות  :משתתפים

      
  רא"ג שירותי קרקע -         אמיר שמעונימר   :שדות התעופה נציגי רשות  
  גנים ונוף מ"חר -            גב' דינה חגאי      
  התקשרויות בכירעורך  -מר פלג מצויינים             

 

 יולאחר ,")המשתתפים(להלן:  לנרשמים במכרזם מפגש החובה אשר נקבע התקיי, 2018.05.07 בתאריך .1
 .מתן השירות למכרז הנדוןמות מקולמשתתפים בחלק העיקרי של סיור  התקיים

  למשתתפים הבהרותו דגשים .2

הזמנת ההצעות במכרז (להלן:  לטופס 24אשר נערך בהתאם להוראות סעיף  המציעים,וסיור במסגרת מפגש 
לרבות  את עיקרי המכרז למשתתפים") הרשות") הציגו נציגי רשות שדות התעופה (להלן: "טופס ההזמנה"

  מספר הבהרות ודגשים נוספים, כדלקמן: למשתתפיםכן ניתנו כמו . תכולת השירותים שיינתנו

 לחוזה. 'פח בנסבתחילת המפגש חולקה למשתתפים מפת מקומות השירות המהווה את  .2.1

אופן לים שתנו דגינכן  .מורכבותו וחשיבותו ,רות הנדרשיהמכרז, הש מהות ותנאילגבי  סקירהתנה ינ .2.2
 לחוזה נספח א'בהרחבה כמפורט ב , ימי ושעות מתן השירותנותני השירות הנדרשים ,מתן השירות

אישור ביטחוני ה ,משהב"טלמפרט כללי לגינון והשקיה: אחזקת גנים של  41.5ופרק  (הנספח התפעולי)
 .הנדרשרגישות השירות ועובדי המציע הזוכה ל הנדרש

לצורך מתן השירות כמפורט  , הנדרשע"פ תפקידים ,ניתן דגש למשתתפים לעניין כמות כח האדם .2.3
לחוזה. הודגש כי על נותני השירות מטעם המציע הזוכה לעמוד בכל  'בנספח אבהרחבה 

 הרישיונות/תעודות/הסמכות הנדרשות במסמכי המכרז לאורך כל תקופת ההתקשרות.

לחוזה,  'בנספח אניתן דגש למשתתפים לעניין הציוד הנדרש לצורך מתן השירות כמפורט בהרחבה  .2.4
יסוס והדברה המחייבים קבלת אישור מנהל החוזה לרבות כלי רכב וציוד תפעולי, שימוש בחומרי ר

 מראש לגבי סוג החומרים והכמויות. 

 1'ט -ו 'ט יםואישור עריכת הביטוחים כמפורט בנספחהביטוח האחריות וניתנה סקירה לנספח הוראות  .2.5
והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל מערך הביטוחים הנדרש באמצעות הגורמים לחוזה 

 מטעמם לנושא זה.המקצועיים 

ולנספח הוראות איכות הסביבה  לחוזה 'דבנספח כמפורט  וגהות לנספח הוראות בטיחותן דגש נית .2.6
 והמשתתפים נדרשו לבחון ולבדוק היטב את כל מחויבותם לנושא זה.לחוזה  'הבנספח כמפורט 

 שטחיאחזקת שירותי לחוזה הכוללים, בין היתר,  5ניתן הסבר לשירותים הנדרשים כמפורט בסעיף  .2.7
לחוזה והצבת עובדי גינון נוספים,  'בנספח ג, שירותי עבודות גינון נוספות כמפורט גינון באופן שוטף

 . ככל שתדרוש זאת הרשות

 3 - הועבר לידיעת המציעים היקפי השטחים לאחזקת שטחי גינון באופן שוטף וההיקפים הכספיים מ .2.8
הודגש כי הרשות אינה  .מסמכי המכרזכמפורט בכל ההשנים האחרונות בביצוע עבודות גינון נוספות ו
 מתחייבת להיקף ביצוע עבודות הגינון הנוספות.

הוסבר אופן חישוב התמורה החודשית בגין אחזקת שטחי גינון באופן שוטף, אופן חישוב ביצוע  .2.9
 העבודות הנוספות לרבות מנגנון ההנחות בגין היקף העבודות החודשי וכן התמורה בגין הצבת עובד

  גינון נוסף.

ניתן הסבר לעניין סעיפי הפיצויים המוסכמים, ההצמדה ואופן הגשת דו"חות הרישום היומיים  .2.10
 והדו"חות החודשיים.
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ניתן הסבר להתחייבויות הרשות כלפי המציע הזוכה לאספקת מים וחשמל לצורך מתן השירותים.  .2.11
 לחוזה. 'בנספח חכמפורט בנוסף, הוסבר כי הרשות תקצה למציע הזוכה מחסן, משרד ושירותים 

וכן האופציה של  לחוזה 4וסעיף  ההזמנהלטופס  13ניתן הסבר לתקופת ההתקשרות הנקובה בסעיף  .2.12
 הרשות להארכת תקופת ההתקשרות.

הודגש בפני המציעים כי המציע הזוכה מתחייב לספק ארוחות לנותני השירות מטעמו וכי הינו רשאי  .2.13
לחוזה וזאת  'בנספח יאשות בהתאם לעלויות הארוחות הנקובות לרכוש, על חשבונו, תלושי ארוחה מהר

 ללא קבלת תמורה מהרשות בגין רכישת תלושי הארוחות.

לאופן הגשת כל מסמכי המכרז במסגרת הגשת ההצעות כמפורט הרחבה בסעיפים  למשתתפיםניתן דגש  .2.14
לטופס ההזמנה יש  7 סעיףהנדרשים המפורטים ב תצהיריםלטופס ההזמנה. כמו כן הודגש כי את  7 - ו 5

פי פקודת הראיות וחתומים באופן אישי ע"י האדם המצהיר ללא -מקוריים ערוכים עללהגיש כשהם 
  צירוף חותמת התאגיד המציע. 

הודגש בפני המשתתפים כי על המציע להקפיד הקפדה יתרה במסמכים שיש לצרף להצעה ולכתוב  .2.15
 בראש כל מסמך לאיזה סעיף הוא מתייחס.

יום בלטופס ההזמנה, המועד האחרון להגשת הצעות הינו  5.10.2, כי על פי הנקוב בסעיף הובהר .2.16
, כי הצעות אשר יגיעו לתיבת המכרזים לאחר המשתתפיםהודגש בפני  .10:00עד השעה  2018.05.28

לטופס ההזמנה, לא יתקבלו ולא ידונו וזאת בהתאם להוראת  5.10.2המועד והשעה הנקובים בסעיף 
  (ב) לתקנות חובת המכרזים.20תקנה 

הושם דגש מיוחד לעניין הקדשת תשומת לב המשתתפים והקפדה יתירה על תאימותה במדויק של  .2.17
  .הזמנהלטופס ה 'הבנספח הערבות לקיום המכרז לנוסח הערבות המפורט 

 10כמפורט בהרחבה בסעיף  ואמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה, במכרזמהות התחרות  והובהר .2.18
 .לטופס ההזמנה

העמודות מ לנקוב בכל אחתוכי המציע נדרש  האופן הגשתטופס ההצעה הכספית למכרז, לניתן הסבר  .2.19
  .שירותהתעריף המוצע לכל את טופס ההצעה הכספית טבלאות בוהשורות שהוקצו לשם כך 

מפורט דגש למשתתפים לעניין אומדן שווי ההתקשרות לשירותי הגינון החודשי השוטף בהתאם לניתן  .2.20
לטופס ההזמנה וכי הרשות תבחן את הצעות המציעים ותהא רשאית לפעול ע"פ הוראות  18בסעיף 
  .הסעיף

, 8.3, סעיף 2המפורטים בנספח א', פרק  פעילותהימי ושעות ב בנוסף למתן השירותהרשות מבהירה כי  .2.21
פעמים בשנה  3 -גיזום במתחם תחנת הרכבת בנתב"ג יבוצע כ הקבלן יידרש למתן השירות כדלהלן:

ימים מראש על ביצוע הגיזום המתוכנן. לצורך ביצוע  7ביום שבת בהודעה של הרשות לקבלן של לפחות 
 פועלים. 2הגיזום במתחם הרכבת הקבלן יידרש להציב את נותני השירות הבאים: מנהל עבודה, גוזם, 

(מבחינת הספק היקף שטחי הרשות מבהירה כי במידה והקבלן לא יעמוד בתכנית העבודה החודשית  .2.22
יהא רשאי מנהל החוזה להורות לקבלן להציב צוות תגבור,  ,הגינון ו/או טיב ואיכות ביצוע השירות)

 ימים מראש, על מנת להשלים את ביצוע השירות לשביעות רצון מנהל החוזה.  7של לפחות  בהודעה

מובהר ומודגש כי הצבת צוות התגבור תהא למשך הזמן שיידרש על לקבלת אישור מנהל החוזה על 
השלמת ביצוע השירות כנדרש וכי כל עלויות הצבת צוות התגבור יחולו על הקבלן בלבד והרשות לא 

 תשלם לקבלן תמורה נוספת, מעבר לנקוב בחוזה, בגין הצבת צוות התגבור. 

  הבהרהשאלות למענה  .3

 , כדלקמן:מי מהמשתתפים במכרז תות מבקשת ליתן מענה לשאלות הבהרה שנשאלו באמצעוהרש

  מענה הרשות  התייחסות המציע  סעיף  #

  כללי

1.   

התעריפים מבוקש אישור הרשות כי   כללי
, כבסיס שמופיעים במסמכי המכרז

נמצאו , על ידי הרשותנבחנו  לתחרות,
מתאימים למחירי השוק העדכניים והם 

על הצעות מחיר מעודכנות של מבוססים 
  ספקים שיאושרו לפרויקט.

התעריפים המפורטים בטופס ההצעה הכספית ובנספח 
ג' לחוזה, מהווים בסיס לתחרות הכספית במכרז. על 

את  ,המציע לבחון בעצמו, כבעל מקצוע מומחה
התעריפים האמורים ובהתאם להגיש את הצעתו 
הכספית במכרז לאחר ששקלל את כל ההיבטים 
הכרוכים במתן השירותים ויתר התחייבויותיו על פי 
החוזה ונספחיו, לרבות עלויות העסקת העובדים 
מטעמו, עלות נוספת הכרוכה בביצוע השירותים, 
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תקורות, רווח וכיו"ב, הכול על אחריותו המלאה 
והבלעדית של המציע. על המציע לשקף את הבדיקות 
ר האמורות וממצאיהן במסגרת הצעתו הכספית אש

תחייב אותו לכל דבר ועניין במידה והצעתו תזכה 
  במכרז. 

סבור, כי תעריף מסוים נמוך מידי, היה במידה ומציע 
להגיש לשם כך, במסגרת לוח כמקובל, עליו היה שומה 

מתאימה הזמנים הנקוב במכרז, שאלת הבהרה 
באר באופן מדוקדק את הטעמים היה עליו לבמסגרתה 

וכן את התעריף  מתאימות לפנייתו, בצירוף אסמכתאות
  . החילופי המבקש על ידו

2.   

מבוקש אישור הרשות כי טרם פרסום   כללי
כחלק מקביעת , בחנה הרשות המכרז

 התעריפים המפורטים במסמכי המכרז,
שכר המינימום בהתאם לצווים את 
  הוראות החוק.ול

  .לעיל 1ראו מענה לשאלת הבהרה מס' 

3.   

מבוקש אישור הרשות כי בכל מקום שבו   כללי
ניתן לספק מוצר שווה ערך אין לרשות 
התחייבות כלפי ספק כלשהו לאספקת 

  המוצר ו/או השרות. 

מובהר כי לרשות אין כל התחייבות כלפי ספק כלשהו 
לאספקת מוצר ו/או שירות מסוים. כמו כן מודגש כי על 
צר המציע הזוכה לקבל את אישור מנהל החוזה לכל מו

  שהינו "שווה ערך".

4.   
מבוקש אישור הרשות כי אין מגבלה   כללי

מראש על ספק כזה או אחר לאספקת 
  המוצר ו/או השרות (מתן גילוי נאות).

מובהר כי אין כל מגבלה מראש על ספק כזה או אחר 
לאספקת מוצר ו/או שירות ובלבד וקיבל מראש את 

  אישור מנהל החוזה. 

  טופס הזמנת הצעות

5.   
5.10.2  

  23.4 -ו
לדחות את המועד האחרון  מבוקש

המועד כן את להגשת שאלות הבהרה ו
  מכרז.ההצעות בהגשת האחרון ל

  הבקשה נדחית.

6.   

להוסיף לתנאים המקדמיים  מבוקש  6
על המציע להציג רישיון הקובע כי תנאי 

קבלן שירות בתחום הניקיון (בהתאם 
  להוראות החוק ותקנותיו).

השירותים אינם מאופיינים כשירותים הבקשה נדחית. 
עתירי כוח אדם בתחום הניקיון. לכן, אין מקום 
להטמיע במסגרת התנאים המקדמיים מגבלה אשר 
תצמצם בהכרח את מנעד המציעים הפוטנציאליים 

  בשוק. 

7.   

הנקוב מקדמי התנאי את המבוקש לבטל   6.1.3
  .לטופס הזמנת ההצעות 6.1.3 בסעיף

התנאי המקדמי, מהווה אינדיקציה  הבקשה נדחית.
נכונה ומבדל את המציעים שהנם בעלי מאפיינים 
התואמים את היקפי השירותים ותחום השירותים 

  הרלוונטי עבור הרשות.  

8.   

הנקוב לבטל את התנאי המקדמי מבוקש   6.1.5
  .לטופס הזמנת ההצעות 6.1.5 בסעיף

הכלולים  יםשירותההרשות מבהירה כי הבקשה נדחית. 
(פיתוח ושיקום של גינות  עבודות הגינון הנוספותב

יעמוד בדרישה הזוכה במכרז כי מחייבים  ,כדוגמא)
לכן, התנאי המקדמי נדרש  זה.מקדמי הנקובה בתנאי 

ותואם את המאפיינים והכשירות הרלוונטית ממציע 
  שיבחר כזוכה במכרז.  

9.   

לבטל את התנאי המקדמי הנקוב  מבוקש  6.1.8.1
לטופס הזמנת ההצעות,  6.1.8.1בסעיף 

או לחילופין לבטל מהוראות התנאי 
עבירות המקדמי האמור את רשימת ה

לחוק  422-425הנקובות בסעיפים 
הפיקוח על מצרכים ושירותים או 

להחיל אודותיהם את , לחילופי חילופין
לטופס  6.1.8.2בסעיף המנגנון הנקוב 

  .ההצעותהזמנת 

הרשות סבורה, כי סעיפי העבירה הבקשה נדחית. 
הנקובים בתנאי המקדמי, משקפים סטנדרטים 

עניק ההכרחיים עבור מציע אשר בוחר להשתתף ול
  שירותים עבור הרשות, כגוף ציבורי. 

10.

הינה  הסעיף האם כוונתלהבהיר,  מבוקש  7.9
 , בכל עמוד ועמודשעל המציע לחתום 

המציע בלבד (ללא חותמת אמצעות ב
למעט  ,חתימת מורשי החתימה)

המסמכים בהם נדרשת חתימה מפורשת 
  ומלאה של המציע.  

  חיובי.
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  חוזה ונספחים

11.
שיעור מבוקש כי התמורה תוצמד גם ל  1.5

  .שכר המינימוםשינויים בה
  הבקשה נדחית.

  אחזקת גנים של משהב"טלמפרט כללי לגינון והשקיה:  41.5נספח תפעולי ופרק  -נספח א' לחוזה 

12.

, 2פרק 
סעיף 

1.3  

 יםהשטחמבוקש אישור הרשות כי היקף 
 ףחופבסעיף ובמסמכי המכרז  בונקה

  .לתנאי השטח

הרשות מבהירה כי היקף השטחים הנקוב בסעיף 
ובטופס ההצעה הכספית הינו בהתאם להיקף השטחים 

תשומת לב המציעים להוראות לצד האמור, בפועל. 
   לחוזה. 5.5סעיף 

  עבודות גינון נוספות, עבודות שיקום, הקמת גינות ועבודות יומיות -' לחוזה גנספח 

13.

סעיף 
1.8  

במסגרת האם להבהיר,  מבוקש
התעריפים הנקובים בנספח האמור, 

בחשבון תקורות מימון,  הרשות לקחה
 ניהול ורווח קבלני על מחירי המוצרים

  מהו הרווח הקבלני שנלקח בחשבון.וכן 

  .לעיל 1ראו מענה לשאלת הבהרה מס' 

  

  

14.
סעיף 

1.8  
מבוקשת בדיקת הרשות בשנית למחירי 
המוצרים הנקובים בתת פרק קרקע 

  .2-4סעיפים  –ותשתיות

  . לעיל 1ראו מענה לשאלת הבהרה מס' הבקשה נדחית. 

15.
סעיף 

2.5  
מבוקשת בדיקת הרשות בשנית למחירי 

  .6-7הנקובים סעיפים  ש"ע
  .לעיל 1ראו מענה לשאלת הבהרה מס' הבקשה נדחית. 

  אישור עריכת ביטוחי הספק - לחוזה  1ט'נספח 

16.

כי האישור אישור הרשות  מבוקש  כללי
מתואם מול חברות הביטוחי הנדרש 

הביטוח המובילות על מנת שיהיה ניתן 
  להוציאו ללא הערות.

אישור הביטוח נערך באמצעות הבקשה נדחית. 
לערוך על היה מציע  ה עלהביטוח של הרשות.  אחראית
 ובמועדים שנקצבו לכך במסמכי המכרז, אחריותו

אצל חברות  של אישור הביטוח בחינה מתאימה
   .הביטוח

  

גיש לה המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך
 .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-פרוטוקול זה כשהוא חתום על

  
  

  _____      
  המציע+ חותמת ידנית ה חתימ

  
  ,בכבוד רב     

  
  פלג מצוינים                

  עורך התקשרויות בכיר
  אגף לוגיסטיקה

  
  
  

  העתקים:
 מנח"ט תפעול ומבצעי קרקע -      זוהר גפןמר 

  רא"ג לוגיסטיקה -      מר אלדד סומר
  סגן ליועץ המשפטי -       קרן כהןעו"ד 

  כלכלן בכיר -      מר אופיר לוי
  מזכירת ועדת המכרזים -    קעטביגב' אריאלה 
 משתתפים
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