
  

 

  

    27.06.201  
   :אל 

 : דוא"ל  ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ

  

  1הודעה מס' 
  

  ומענה הרשות על שאלות  20.06.2018ום מפגש מציעים מיום סיכ
  שנשאלו על ידי מי מהמצעים

  

  מתן שרותי הסרת גומי ומזהמים ממסלולי טיסה ורחבות  – 2018/073/0022/00 מכרז פומבי מס' 
     חניה ,בנתב"ג ושדות התעופה הפנים ארציים                                          

  :המציעים משתתפי  נציגי 
נציגי  שמורים אצל ,כפי שנרשמו בתחילת המפגש פרטיהם האישיים ,מכרז זהל נרשמואשר משתתפים  4

  הרשות. 
  :הרשות מטעםמשתתפים 

   רא"ג הנדסה אזרחית  – פוני . אמר 
   רמ"ח כבישים ומסלולים   – לידור . א מר

   אגף הלוגיסטיקה  – גב מ. כהן פנקר 
  אגף הלוגיסטיקה  –אורגד  מר נ.

   
  :אשר הועלו במהלך המפגש להלן עיקרי הדברים

כי  ,כי הנוכחים במפגש נרשמו וחתמו על הטופס המיוחד למפגש המציעים. הובהר למשתתפים ,נבדק .1

 .את הצעתורק מי שנרשם ייחשב כמשתתף במפגש ויהיה רשאי להגיש 

 לטופס הזמנת ההצעות 6למכרז זה, כמפורט בסעיף שנקבעו הדרישות המקדמיות ניתנו הסברים בדבר  .2

על נושא הבעלות על המערכת, תצורת  ,במיוחד הושם דגש. ")תההצעו הזמנת(להלן: " ותנאיי המכרז

 טופסל  6.1.4 - ו 6.1.3, 6.1.2  משנה כמפורט בסעיפי .של המערכת המוצעתקודם  וניסיוןהמערכת  

 .הזמנת ההצעות

חשיבות הזמנת ההצעות, לרבות  טופסל 7כמפורט בסעיף  ,פורטו המסמכים שיש לצרף להצעה .3

. להזמנת ההצעות לטופס  7.1.8 משנה כמפורט בסעיף המכרז, קיוםלערבות ההקפדה על הגשת ה

 טופסל 'ד נספחומסומן כ ,הרשות בלבדנוסח שהוכתב על ידי יהיה בהתאם להערבות כתב הובהר, כי 

 .9201.01.01  עד ליום של הערבות  תוקפה לקיום המכרז, הערבות בנוסף הובהר, כי הזמנת ההצעות. 

יועלו לאתר  כי כל  ההודעות שיישלחו על ידי הרשות המשתתפים, כמו כן, הובא לתשומת לב

כשהן  ויש לצרפן למעטפת ההצעה ,, הנן חלק ממסמכי המכרז[ככל ויישלחו] האינטרנט של הרשות

 .חתומות



  

 

 הזמנת ההצעות.טופס ל 8כמפורט בסעיף  ,למכרזאופן הגשת ההצעה  ניתן הסבר בדבר .4

וכן  ,בבוקר 10:00שעה  8201.07.02 הינו ,במכרז זה ההצעות להגשתשנקבע כי המועד האחרון  הודגש, .5

 הזמנת הצעות.טופס ל 8.10.1 משנה  כמפורט בסעיףהכל מיקום הגשת ההצעה, 

משנה  , כאמור בסעיףלא תידוןלא תתקבל ולאחר מועד זה,  תוגשהצעה ש כי ר למשתתפים,ההוב

  .הזמנת ההצעות טופסל 8.10.2

 ,או באמצעות הדוא"ל הפקסבאמצעות  אשר יופנו לרשות ,כי המועד האחרון לפניות ולברורים ,הודגש  .6

 ,כי רק תשובות שיינתנו בכתב ע"י הח"מ ,הובהר .8201.06.62 ליום עדביטוח, הינו הלרבות בנושאי 

 ., לכל דבר וענייןתחייבנה את הרשות

ם אבהתהנכס עלות הקצאת  בנתב"ג ,ניתן הסבר בדבר  האפשרות להקצאת נכס המתחם הקבלנים  .7

 למפרט ומפת הנכס המצורפת כנספח ח' לחוזה. 

ה הזוכ יידרש ר שא ,וערבות בדק החוזה ערבות לביצועהפקדת הדרישה ל מפורט בדברניתן הסבר   .8

  נספחכ מןובנספח המסו לחוזה 14 ףסעי ,הזמנת ההצעותטופס ל 9, כמפורט בסעיף להמציא במכרז

 .לחוזה' אי

 הזמנת ההצעות.טופס ל 11כמפורט בסעיף  ,במכרז האופן בחירת הזוכ בדברניתן הסבר   .9

בסעיף  בהתאם להוראות אשר נקבעו לשם כך ,האשר תשולם למציע הזוכ התמורה ניתן הסבר  בדבר .10

   . הזמנת ההצעותטופס ל 13

 לחוזה . 13.2הובהר מנגנון התוספת בגין מקדם אתר, כמפורט בסעיף  .11

המנגנון יופעל על  לטופס הזמנת ההצעות , 13.3מפורט בסעיף כ, מנגנון "מקדם ההיקף"הובהר כי  .12

  .לחוזה ובצורה מדורגת 13.3בסעיף  תתוספות עבודה בהתאם למדרגות המפורטו

 . הזמנת הצעותטופס ל 14, כמפורט בסעיף במכרז זה תקופת ההתקשרות הושם דגש על מועד .13

, בהתאם למפורט בלבד הצעה הזוכהמסמכי ההמכרזים ובהחלטות וועדת הובהרה זכות העיון ב .14

  להזמנת הצעות. 21בסעיף 

נספחים מנוסח הכלל כי אין לשנות  ,והודגש ,כל הנספחים שצורפו לטופס הזמנת ההצעות הוסברו .15

ות בדבר הצורך באימותי חתימות הדרישלרבות  ,בלבד במקוראשר יוגשו אשר נוסחו על ידי הרשות ו

 עו"ד/רו"ח במקומות הנדרשים. של

, "יםאישור עריכת הביטוח"נספח וביטוח אחריות בנזיקין ונספח  ילנוסח ניתנו הסברים מפורטים .16

בהם , אלא אם יבוצע ואינם ניתנים לשינוי קבועים הינםכי נוסחים אלה  ,. הובהרהמצורפים לחוזה

 . [ככל ותוציא] הבהרות למכרז אשר תוציא הרשותהבמסגרת  ,שינוי

דרישות הביטוח נשוא נספחים אלו על ידם למבטחם, על מנת שיוכלו  להעביר את משתתפיםהוצע ל

  .ולקחתן בחשבון בעת הגשת הצעתם ,הכספית תםטרם הגשת הצע ,לבדוק את עלויות הביטוח



  

 

בתוך  ,יש להפנות לרשות ,הביטוחדרישות או השגה גם לעניין ו/הבהרה  ו/או כי כל שאלה ,הודגש

כי הגשת   ,. עוד הובהרלעיל להודעה זו 6בסעיף  אמורכ וברורים, השאלות אשר נקבע להגשתהמועד 

 ,או מחיקות/השמטות/הערותו/כולל תוספות  ואטוח במסגרת ההצעה למכרז, כשהיהב נספח 

 .לוהצעה כזו עלולה להיפס ,י המכרזית מתנאיוכהסתייגו נהתיחשב

 .השייחתם עם המציע הזוכ ,החוזההוראות  בדבר ניתן הסבר כללי .17

 בהתאם לאמורע"י הגורמים המקצועיים ברשות, בדבר מהות העבודה נשוא מכרז זה, ניתן הסבר  .18

הושמו דגשים בדבר עיקרי תכולת ו המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו מפרט הטכניב

 : להלן עקרי הדברים , נשוא התקשרות זוהעבודה

הוצגה מצגת הכוללת דגשים ובמיוחד הסבר על המהות הבטיחותית של השרות ועל התוצאות   .א

מצורף סה"כ  הקשות מהחלקת כלי טיס על מסלולים גם בתנאי מזג אוויר המתרחשים בארץ. 

 שקפים. 12

 הוסבר כי מילוי המים מבוצע בנקודות מרוחקות מאתר העבודה.   .ב

 .נציג הקבלן והאחריות שלותפקיד הוסבר   .ג

 הוסבר הניסיון הנדרש ממפעיל הציוד.  .ד

הוסבר כי לקבלן תתאפשר השכרת שטח (בתשלום) בנתב"ג להצבת מחסן/משרד ושישמש   .ה

 לחנייה, קבלן שלא ישכיר שטח לא תתאפשר לו חניית רכב/ציוד מעבר לשעות העבודה.

צויים מ"ר לשעת עבודה וקיום מנגנון פי 1,000הוצגה הדרישה לקצב עבודה ממוצע בפועל של   .ו

 מוסכמים במידה של חריגה.

הוצג מנגנון מקדם ההיקף תוך הדגשה כי המנגנון מחושב על פי היקף ההזמנה ולא היקף    .ז

 הביצוע היומי.

 9שעות בנתב"ג ו  6לתת שרות תוך  מתחייב הוצג מנגנון הגדרת עבודה כ"דחופה" וכי הקבלן   .ח

 שעות באזור אילת.

ממסלולים הוא עד להגעה לערכי חיכוך תקנים, גם אם הוסבר כי התשלום בניקוי גומי   .ט

 נדרשים מספר מעברים.

הוצגו כלי הבקרה הקיימים בידי הרשות למדידת חיכוך ועומק מרקם והשימוש שיעשה בהם   .י

 לוודא עבודה תקינה.

הוצגו הדרישות מהציוד, הסיכון שבהפעלת הציוד בידי מי שאינו מיומן והפרמטרים     .יא

 הנדרשים לשליטה.

סברו והודגמו הקשיים והמגבלות בעבודה במסלולי טיסה, התלות בחלונות זמן והצורך הו  .יב

 לעבוד בשעות חריגות.



  

 

 ש כי בזמן העבודה על מסלולי טיסה המסלול מושבת וההשלכות על התעבורה האווירית.דגהו  .יג

   

 שנקבעידי מי מהמשתתפים, עד למועד האחרון -על שנשאלו   שאלות מספרל, הרשות תשובות להלן

 :וברורים פניותל

    00.11מה הם התנאים להנפקת אישורי כניסה קבוע לנציג הקבלן המוגדר בסעיף  : שאלה

 ? הטכני  למפרט              

  למפרט הטכני . 23התנאים לקבלת אישור כניסה נקובים בסעיף :  תשובה

  ? להזמנת ההצעות 00.18מהי הזמנת עבודה נוספת באותו פרויקט המוגדר בסעיף   :שאלה
   למעשה הגדלת היקף הזמנה מקוריתהזמנת עבודה נוספת היא   :תשובה

     מ"ר 1000מבוקש לשנות את הדרישה לביצוע הסרת גומי ומזהמים בהיקף ממוצע  של   :שאלה

    למפרט הטכני .  90.04כמפורט בסעיף  לשעה             

   ,הדרישה עומדת ברף הנמוך של התקינה הבינלאומית . דרישה זו לא תשונה :תשובה

      האם ביצוע עבודה של הסרת גומי למפרט הטכני  90.10בייחס לסעיף  מבוקשת הבהרה  :שאלה     

 בפעם אחת או מספר פעמים המהלך  בשנה ? מבוצע  מ"ר 70,000בהיקף של                   

  מבצעיים   םבמקטעים ובחלונות זמן המוכתבים מאילוצינשוא מכרז זה מבוצעת העבודה  :תשובה

  במקטעים שונים מספר פעמים בשנה . מבוצעים ההיקפים הנקובים בסעיף זה  .ותפעוליים              

   מבוקשת הבהרה  בייחס לסעיף זה ,מהי הכמות המינימלית לביצוע קריאה אחת ?שאלה: 

  אחת , הקריאות והכמויות יבאו לידי ביטוי בהזמנות  אין כמות מינימאלית לביצוע בקריאה :תשובה 

   ועבודה פרטניות ,אשר יונפקו בהתאם לצרכים המבצעים של הרשות ולחלונות הזמן שיינתנ               

  לכל עבודה               

  יש לאשר בדאר חוזר קבלת הודעה זו
  המכרז .הודעה זו מפורסמת גם באתר  האינטרנט של הרשות תחת מסמכי 

                                                

  ה, כ ר ב ב                                                                                              

   נחום אורגד                                                                          
  רפרנט רכש בכיר                                                                  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

  אל : רשות שדות התעופה (נחום אורגד)
  03-9752608פקס :

  nahumor@iaa.gov.ilדוא"ל 
  
  

   
  

ומענה הרשות על שאלות שנשאלו על ידי מי  20.06.2018סיכום מפגש מציעים מיום 
  מהמצעים

  

  מתן שרותי הסרת גומי ומזהמים ממסלולי טיסה ורחבות  – 2018/073/0022/00מכרז פומבי מס'  
    חניה ,בנתב"ג ושדות התעופה הפנים ארציים      

  
  

לרבות  1מאשר קבלת הודעה מספר  אני הח"מ מחברת _______________________________
  המצגת אשר הוצגה במפגש.
  זו כשהיא חתומה , למעטפת המכרז . ידוע לי כי יש לצרף הודעה

  
  
  
  
  

  חתימה __________________  תאריך _____________
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