
  

  

 
28.10.2018  

  :לכבוד
  מכרזמשתתפים בה

    החברה"ל מנכ לידי
  באמצעות פקס        

  א.ג.נ.,
  

להתקשרות בחוזה מסגרת לקבלת שירותי מעקב  2018/074/0010/00מכרז פומבי מס' 
  תכנוני עבור רשות שדות התעופה

  

  24.10.2018 מיום המשתתפים במכרזפרוטוקול מפגש  - 2מספר הבהרה  תהודע

   :משתתפים

-  מתכננת אזורית אגף תכנון, גב' גלית זדה - גב' דבוצי שפנר :")הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "
, קניינית אגף לוגיסטיקה –גב' ורד אגוזין  אגף תכנון, - , גב' רות שילינגתאום תכנוני אגף תכנון תאחראי

  .אגף לוגיסטיקה - אגף לוגיסטיקה, מר דודי אריאלי - מר פסח ברנד

והנרשמים . שמות ופרטי הנציגים למכרז נרשמים 4 שלגש הגיעו נציגיהם : למפהנרשמים למכרזנציגי 
  רשות. ל הבאגף לוגיסטיקה ש שמוריםנרשמו והם למכרז 

  :לנרשמים למכרזדגשים והבהרות  .1

כמפורט הכל  ,םומהות יםהנדרש שירותיםוכן ל, המכרז תנאיו מהות לגבי סקירה ניתנה .1.1
 .בהרחבה במסמכי המכרז

  הוצגו מסמכי המכרז והאופן בו על המציעים להגיש הצעתם. .1.2

הזמנת לטופס  6.8על פי המפורט בסעיף  לקיום ההצעהכי יש להגיש את הערבות  הודגש .1.3
' זמקורית ובהתאם לנוסח נספח ות להיות על הערב .")טופס ההזמנהההצעות (להלן: "
  ., הוא היום האחרון לתוקף ההצעה למכרז30.5.2018 בתוקף עד ליוםלטופס ההזמנה ו

 הוצגה מפת הרשות ומיקום תיבת המכרזים בנתב"ג.  .1.4

לחוזה) והצורך בבדיקתו מול חברת הביטוח בטרם תוגש  'ונספח נספח הביטוח ( נושא הודגש .1.5
הגשת ההצעה. הובהר, כי שאלות, ככל שישנן בקשר אליו, יש להגיש בתוך המועד הקבוע ל

 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 19.11.2018האחרון 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"ג20דונו וזאת בהתאם להוראת תקנה ייתקבלו ולא י

כל ההודעות וההבהרות ולרבות  המכרז מסמכימסמכי ההצעה (לרבות  את כי, הובהר עוד .1.8
 מספורם פי על עוקב באופן וסדורים כרוכים כשהם להגיש יש, )שנמסרו במהלך המכרז

 .למשתתפים נמסר אשר בקובץ הקבוע

 יש הזמנהה לטופס 6 בסעיף המפורטים הנדרשים התצהירים את כי, המשתתפים בפני הודגש .1.9
 .1971- "אתשל], חדש[נוסח  הראיות פקודת פי על וחתומים ערוכים, מקוריים כשהם להגיש

 .בפני המשתתפים גב' דבוצי שפנרהוצגה ע"י  שירותיםמהות ה .1.10

 .31.10.2018 ליום עדהבהרה יכול שיוגשו שאלות  .1.11



  

  

 מענה לשאלות ההבהרה: .2

שנשאלו על ידי מי רשות לשאלות ה, להלן תשובות ההזמנהלטופס  22בהתאם להוראות סעיף 
  :שתתפיםמהמשתתפים במפגש המ

 תשובה שאלה 

1.
איתור להאם הזוכה במכרז יידרש 

עוד  וניתוח התכניות הסטטוטוריות
 תן?הפקדועוד טרם בשלב התכנון 

יידרש לאיתור וניתוח תוכניות רק החל במכרז הזוכה 
מופנים  מציעיםהלהרחבה נוספת  .משלב ההפקדה
  לנספח א' לחוזה.  6.1 להוראות סעיף

2.

(בשלב ההצעה האם קיים תמחור שונה 
הכספית במכרז) ו/או תמורה שונה 

בהתאם לסוג התוכנית (בשלב החוזי), 
  ?עליה המעקב מבוצע 

- התמורה בגין דו"חות החריגה או אי התשובה שלילית.
ובהר כי אין הבדל בתמחור בין תכנית מ .זההחריגה הינה 

 .פר רב של מסמכים להיתר בניהרבת היקף, הכוללת מס

3.
האם הרשות מחזיקה בעמדת "רישוי 

  ?זמין" במשרדיה

נבהיר   .הרשות אינה מחזיקה בעמדת רישוי זמין במשרדיה
כי במסגרת הצגת המתודולוגיה ניתן להציע שימוש 

 .אחרת הצעהכל זו או / עמדת מידע / מערכת בטכנולוגיה 

4.
האם נדרשות פעולות נוספות מלבד 

ניות עבור תוכדו"חות החריגה העברת 
  בהן נדרשת הגשת התנגדות.

המציעים מופנים להוראות תכולת  התשובה שלילית.
 המפורטות בנספח א' לחוזה.  ותיםשירה

5.
הגבלות  של סטטוטורימה מעמדן ה

   ?הרשות מתקני 

קובץ (בשלב ההתקשרות החוזית) הזוכה במכרז יקבל לידיו 
לנספח  3הגבלות מתקני רש"ת באוטוקאד, כמפורט בסעיף 

 לחוזה.א' 

6.
האם מערכת ייעודית פנימית לניהול 

  ?ועדות הינה דרישת חובה

. נבהיר כי במסגרת הצגת המתודולוגיה התשובה שלילית
זו / עמדת מידע / מערכת ניתן להציע שימוש בטכנולוגיה 

 אחרת. הצעהאו כל 

7.
דרישת האם תוכנת אוטוקאד הינה 

חובה או שמא ניתן להסתפק במערכת 
  ?אחרתדומה 

תנאי סף מחייב שצריך מדובר בדרישה מקדמית שהינה 
. המציעים מופנים להתקיים עוד בשלב הגשת ההצעות

ה, ולדרכי הוכחת הזמנהלטופס  5.1.3להוראות סעיף 
  .הסעיף כמפורט בנספח ב' לטופס ההזמנה

8.
לנספח  12.1האם הוראות סעיף 

  חלות במכרז זה? הביטחון בחוזה
  .התשובה שלילית

9.
לנספח  12.5האם הוראות סעיף 

  חלות במכרז זה? הביטחון בחוזה
 .התשובה שלילית

 

  

  

  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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