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  2019ינואר  07         

  

להתקשרות בחוזה למתן שירותי  אספקה והתקנת  2018/070/0468/00מס' מכרז פומבי הנדון: 
  שמשות לרכבים תפעוליים בנתב"ג, עבור רשות שדות התעופה

  2מספר  הבהרה
להלן תפורט התייחסות הרשות  "),טופס ההזמנה(להלן: "לטופס הזמנת ההצעות  21.6 סעיףבהתאם להוראות  .1

  :בקשר עם המכרז שבנדון נשאלואשר הבהרה שאלות ל

  

  #  התייחסות המציע  מענה הרשות

שמשות החזיתות הינן כל הרשות מבהירה כי
יחד עם זאת לא כל  ,   TRIPLEX  רבודות

שמצוין בכלים  קמורות אלא רק  השמשות
כמפורט בטבלה  שמשה קמורה לגביהם 
  .לטופס ההצעה הכספית 1שבסעיף 

 

  

 –בכלים התפעולייםשמשות חזיתות בהתייחס ל 
  קמורות ורבודות ?  ן האם המבוקש להבהיר 

1.

  הבקשה נדחית. 

  

  ?התפעוליים  םכליהכמות את  קבל למבוקש   

    

2.

תקיים סיור שהינו  כיבזאת הרשות מבהירה 
 מציעים אשר נרשמו למכרז יוכלו  רשות ובו

 חלק ראותהגיע וללבהתאם לשיקול דעתם 
בנתב"ג להם יידרש המציע הכלים התפעוליים מ

  הזוכה לספק את השירותים. 
הינה רשות  בסיור השתתפות כי יודגש

  .ואינה חובה על המציעים

 0010:בשעה  10.01.2019 בתאריךיערך  סיורה
יש להגיע לשער  בנתב"גבמחלקת רכזי ציוד 
 . כניסה  ברוש בנתב"ג

 הכלים התפעוליים שיוצגו בסיור אינםיובהר כי 
(אם ר להיקף השירותים הצהרה באשים מהוו

ו/או של איזה מהשירותים אותם יידרש  ל)כלב
  המציע הזוכה לבצע בפועל.

לצרכי מידע בלבד ומבלי שהדבר הסיור הינו 
שב ייחיחייב את הרשות לכל דבר ועניין ו/או 

  .מצד הרשותהתחייבות כלשהי 

תהא הרשות רשאית על פי שיקול דעתה בסיור 
הבלעדי, להתייחס לעניינים שונים הקשורים 

  בהליך המכרז. 

מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות 
א אם זו, מצאה את ביטויה במסגרת כאמור, אל

אשר יפורסם על ידי הרשות  פרוטוקול הסיור
  רז.כחלק מההבהרות למכ

  

  

 כליםה  חלק ראות על מנת ל סיור תאם ל מבוקש
  ?בנתב"ג התפעוליים

3.
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  #  התייחסות המציע  מענה הרשות

  

 למר חוזר במייל להשיב נדרשים המציעים
כוונתם בדבר  ilanco@iaa.gov.il כהן אילן
הרשות  סיורב שתתף ו/או לא להשתתףלה

שעה  09.01.2019וזאת עד ליום  המתוכנןבמועד 
13:00   

  

  

 מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
  הבהרה זו כשהיא חתומה על ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז

  
  בברכה,

  
  כהן אילן

  עורך התקשרויות בכיר
  אגף לוגיסטיקה 

  
  

  :המציע ה + חותמתחתימ
__________________________  

  
  
  
  

  :העתקים
  רא"ג לוגיסטיקה  -  מר אלדד סומר

  רמ"ח רכזי ציוד -  יצחק סרימר 
  רפרנט רכש בכיר -  ערן רוסלרמר 

  לשכה משפטית -  עו"ד דניאל בס
  מזכירת ועדת המכרזים
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