
  

  

5.11.2018  
  :לכבוד

   במפגש המציעיםמשתתפים ה
    החברה"ל מנכ לידי

  באמצעות פקס        
  

  א.ג.נ.,
  

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

  3מספר הבהרה  תהודע

 מענה לשאלות ההבהרה: .1

רשות לשאלות הלטופס הזמנת ההצעות נשוא המכרז שבנדון, להלן תשובות  22בהתאם להוראות סעיף 
  שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים במפגש המציעים:

  

 תשובה שאלה 

  חוזה

1.
כי לוחות הזמנים ו/או שינוי בהם,  מבוקש –לחוזה  8.4סעיף 

העוסק  11.1זאת בעיקר על רקע סעיף  ,ייקבעו בשיתוף עם הספק
 בפיצויים מוסכמים.

  לא יחול שינוי בסעיף.
לוחות עם זאת, הרשות מבהירה כי 

הזמנים כפי שנקבעו נגזרים מזמני 
  ). 8.4.1(סעיף  ההפקדה

שינוי בלוחות בקשר לזכות הרשות ל
כגוף  –מובהר כי הרשות , הזמנים

פעלה, פועלת ותפעל  –מינהלי וציבורי 
תוך הפעלת שיקול דעת ענייני 
ומקצועי, על פי כללי המינהל התקין, 

 על פי מסמכי המכרז ועל פי כל דין

2.

מאחר ועפ"י הסעיף לא קיימת התחייבות  -לחוזה  8.8סעיף 
לבטל את  מבוקשכלשהי מצד רש"ת לספק עבודה לספק הזוכה, 

הדרישה לערבות, שכן לא סביר להטיל הוצאות וודאיות על 
  הזוכה, ללא הבטחת הכנסות, או הכנסות הקטנות מההוצאות.

  הבקשה נדחית.

3.

לשנות את אפשרויות חילוט הערבות  מבוקש -לחוזה  10.1סעיף 
כך שתתאפשר רק לאחר שימוע ומתן אפשרות לתיקון הבעיה 
שבגינה החליטה רש"ת על חילוט, וכן לתת הסבר מפורט על 

  הסיבה לחילוט. 

הרשות מעדכנת כי הפעלת זכותה 
, תיעשה לאחר לחילוט הערבות
 7הודעה בכתב  ספקשהרשות תיתן ל

זכות לו תהיה כם ימים מראש ובמהל
 .לטעון טענותיו וכן לתקן את הנדרש

4.

אודות מספרי  גםלקבל מידע מבוקש  -לחוזה  נספח א'ב 4סעיף 
  החלקות מבסיס המידע של רש"ת ולא רק גושים.

להבנתנו עניין זה הושמט בטעות, שכן לא סביר לבצע שמירה 
  תכנונית ומעקב תכנוני ללא מידע לגבי חלקות רלוונטיות.

 הבקשה נדחית. 

5.

הנזכרות בקשר לשלב יה ימגבלות הבנ -  לחוזה נספח א'ב 6.1סעיף 
ה המוצעת בתכנית, וכדי יכוללות גם מידע באשר לגובה הבניא', 

  לקבל מידע זה יש לבדוק ולנתח את התכנית.
לקבוע באופן ברור כי הבדיקה הראשונית  מבוקשלאור הנ"ל, 

על גושים וחלקות בלבד, לצורך איתור תכניות בשלב א' תתבסס 
  ולא על ניתוח התכנית. 

  .נדחית הבקשה
 ללא גושים פי על האיתורמובהר כי 

  ,  חלקות
  ,הבניה הגבלות פי על הניתוחכי 
 חריגה אי אוחריגה  – הדוחכי 



  

  

 תשובה שאלה 

כלומר, דו"ח החריגה / אי חריגה (התוצר הדרוש) יכלול את כל 
התכניות שיש להן חפיפה כלשהי מבחינת גושים וחלקות עם 

ללא התייחסות למגבלת מתקני רש"ת ותחום מגבלות הבניה, 
  י.גובה או מגבלה אחרת כלשה

יצויין כי ללא קבלת הבקשה הנ"ל, אין משמעות רבה ל"אי 
בנספח א'  8חריגה" בדו"ח התוצרים הנדרשים המפורט בסעיף 

  .הנ"ל

6.

הגדרת "תכנית" אינה ברורה. שכן  -לחוזה  נספח א'ב 7סעיף 
  תכנית אינה ידיעה המתפרסמת.

  להבהיר את ההגדרה. מבוקש
לשנות את ההגדרה, באופן שתכלול מידע  מבוקש בנוסף,

  המתבסס על הנתונים הקיימים בידי הרשות.
בנוסף, כמה אירועים (הפקדה או פרסום תכנית ופרסום לפי סעיף 

  רחשים בחודש/שנה ממוצע.) רלוונטיים לרש"ת מת149

  גדרה. הלא יחול שינוי ב
עם זאת מובהר כי המונח "תכנית" 
שבסעיף הנ"ל כוונתו לתכנית נשוא 

  הפרסום.
לעניין הכמות הרשות מפנה לאמור 

 להבהרה זו. 17 בתשובתה לשאלה 

7.

בטופס הזמנת נספח ו' ל 1סעיף + לחוזה  נספח א'ב 8סעיף 
מתייחס  ה הכספיתבהצע 1.2להבהיר כי סעיף  מבוקש-ההצעות 

  . חוזהל 8.1לתשלום בעבור סעיף 
מהתמורה   65%כי על כל דו"ח חריגה או אי חריגה תשולם  ,היינו

וכי מלוא התמורה בגין "בדיקת תכנית", תשולם בעבור ניתוח 
  להסכם.   8.2כקבוע בסעיף  ,תכניות מאושרות"

לחילופין, נבקש להבהיר את מנגנון התשלום בהתאם לתוצרים 
  הנדרשים.

 65%מובהר כי תשלום בשיעור של 
 מתייחסף הנ"ל הנקוב בסעי מהמחיר
לנספח א' תכולת  6.1שבסעיף לשלב ב' 

 עבודה.

8.
האם עדכון בסיסי הנתונים יתומחר לפי  - לחוזה  נספח א'ב 5סעיף 

  שעות עבודה או כלול בעבודה השוטפת.

 ממתן כחלק ייעשה"ל הנ העדכון
 תמורה בגינו שתשולם ובלא השירותים

 .בחוזה במפורש האמור על נוספת

9.
האם נדרש להעביר את מסמכי התכנית  - לחוזה  א'נספח ב 8סעיף 

  הנבדקת לרש"ת.

דיגיטלי  –אי חריגה  דוחותהעברת 
  .בלבד

 עותק+  דיגיטלי - חריגה דוחותהעברת 
  .קשיח
 יקבעיהעברה סופי  אופןמקרה  בכל

 ההתקשרות לאחר, הזוכה עם בשיתוף
 עימו

  טופס הזמנת ההצעות

10.

התשלום לזוכה יבוצע  רק עבור  - נספח ו' טופס הצעה כספית
תכניות ופרסומים בתחום האינטרסים של רש"ת.  לצורך מציאת 

  פרסומים אלו יש להשקיע תשומות באופן קבוע. 
בה הספק  מסוימתכלומר, יכול להיות מצב בו לאורך תקופה 

משקיע תשומות בבדיקת פרסומים, לא יהיה אף פרסום הכלול 
ן הספק  לא יהיה זכאי בתחום האינטרסים של רש"ת, ולכ

  לתשלום כלשהו.
כתוצאה מכך הספק יספק לרש"ת את השירותים המבוקשים, 

  אולם לא יקבל תמורה כלשהי.
המכרז וההצעה הכספית,  תמחורמבנה לשנות את  מבוקשלכן, 

כלול הצעה לתשלום חודשי קבוע + הצעה לתשלום עבור ישבאופן 
  כל פרסום רלוונטי לרש"ת.

 נדחית.הבקשה 

11.
לעדכן את הגדרת  מבוקש–לנספח ו' טופס הצעה כספית  1סעיף 

"תחום תכנון" כך שיתייחס לגושים וחלקות בלבד, ללא 
 הבקשה נדחית.



  

  

 תשובה שאלה 

 למכלול לא כלומר, בתכנית המוצע הבינוי לגובה תהתייחסו
  ".הבניה"הגבלות 

12.
האם התשלום ישולם רק  - לנספח ו' טופס הצעה כספית 1סעיף 

  משפיעות? או לכל תכנית שחלה בתחומי הבדיקה?בגין תכניות 

מובהר כי כל דוח של חריגה/אי חריגה 
תכולת העבודה)  –(בהתאם לנספח א' 

שיועבר לרש"ת במסגרת החוזה, 
 תשולם בגינו תמורה בהתאם לחוזה.

13.

חלק בלתי נפרד מהעבודה הנדרשת הוא בדיקת תכניות – 5סעיף 
באשר לגובה הבינוי כבר בשלב הראשון (לצורך קבלת מידע 

האפשרי מכוח התכנית) יש חשיבות רבה גם לניסיון המקצועי של 
המציע בבדיקת תכניות בכלל ותכניות מורכבות בפרט, ולא רק 

  לבדיקה הטכנית של איתור תכניות לבדיקה.
  לפיכך:
לשנות את קביעת ציון האיכות כך שמשקל גדול  מבוקש  .א

התכניות יינתן לניסיון בשמירה תכנונית (בחינת 
ה"בעיתיות") ומשקל קטן יינתן למעקב תכנוני (איתור 

  תכניות "בעיתיות"). 

לשנות את תנאי הסף כך שגם שמירה  בנוסף, מבוקש  .ב
תכנונית (בדיקת מקצועית של תכניות) תחשב לצורך 

  תנאי הסף.

 הבקשה נדחית.

14.

האם ניתן לקבל אישור הרשות מראש, בשלב זה של  -  5.1.3סעיף 
המצורפים לפנייתנו הינם הנדרש  תהרישיונוכי  - שאלות הבהרה 

  .לצורך תנאי הסף שבסעיף הנ"ל

הרשות אינה מוסרת בשלב שאלות 
ההבהרה התייחסות קונקרטית בדבר 

 /מקרהעמידה/כשירות של מציע
  .ספציפי

15.
רש"ת תבחר שני זוכים במכרז. כי  נכתב בטעות 10.4.2סעיף 
  .בלבד יבחר ספק אחדכי להבהיר  מבוקש

 הבקשה מתקבלת ומובהר כנדרש.

16.

אופי העבודה הנדרשת הינו בדיקה שוטפת של  -  14סעיף 
  פרסומים, עבודה שוטפת אינה מתאימה לאמור בסעיף זה. 

בכל מקרה, הזוכה נדרש לעבוד עפ"י המתודולוגיה שהציע 
זכה במכרז. לפי האמור בסעיף, אין משמעות ושבהתאם לה 

  למתודולוגיה אותה הציע הזוכה.
מציון  40%תשומת לבכם לכך שמשקל המתודולוגיה הוא 

  האיכות, כלומר לא מדובר בהיבט זניח של המכרז והליך העבודה.
לשנות את תוכן הסעיף בהתאם לאופי העבודה  מבוקשלכן 

עפ"י המתודולוגיה הנדרשת ולהתאימו לדרישה מהספק לעבוד 
  במכרז. ההזכיישהקנתה לו את 

לקבוע כי אם הרשות מחליטה לשנות את אופי  מבוקשבנוסף, 
העבודה ביחס לקבוע במתודולוגיה של הספק, לא יהיה בסמכות 

שום בחוזה) ולא חילוט ערבות ב 11הרשות לדרוש קנס (סעיף 
  )בחוזה 10.1צורה (סעיף 

  לא יחול שינוי בסעיף.
לעבוד על פי  תמתחייב ההרשות אינ

 הזוכהשהציע הספק דולוגיה והמת
  . בשלב המכרז ובדיקת ההצעות

ומחייבת שלפיה דולוגיה סופית ומת
תקבע בשיתוף עם יינתנו השירותים 

 , לאחר ההתקשרות עימו.הזוכה

17.
 7תכניות לחודש (על פי  20-30בין   מהו היקף הפעילות במכרז זה. -  כללי

  מפרט תכולת העבודה) –לנספח א' 



  

  

  
  
  
  
  
  
 
  

  

  

  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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