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משתתפי המכרז

מכרז ממוכן (מקוון) מס' 62/20
מכרז מסגרת לאיתור ,בחינה ואספקת פתרונות טכנולוגיים לשינוע מטען באמצעות כטב"ם
מכרז משלים
הודעת הבהרה מס'  1מענה לשאלות הבהרה
חברת נתיבי איילון בע"מ (להלן" :החברה" או "נתיבי איילון") מתכבדת לפרסם מענה לשאלות ההבהרה בקשר
למכרז שבנדון (להלן" :המכרז") ,כדלקמן:
 .1מענה לשאלות ההבהרה
שאלות/תשובות

מס'

סעיף/נושא

.1

6.2.2.3

.2

נספח - 1
טופס
פרופיל
מציע

.3

5.2

תשובה :ככל שהמציע מבקש להציג קבלן משנה מטעמו לצורך הוכחת העמידה
בתנאי הסף ,על המציע להיות קשור בהסכם התקשרות עם קבלן המשנה ,לפיו
הוא מתחייב להעניק חלק מהשירותים נשוא המכרז ,ואשר יעמוד בתוקפו לאורך
כל תקופת ההתקשרות בין נתיבי איילון לבין המציע ,ככל שיוכרז כזוכה במכרז.

.4

5.2

שאלה :בהנחה שההגשה היא של חברה שיש לה הסכם עם מפעיל אווירי כקבלן
משנה  -האם ניתן במהלך תקופת המכרז לאחר שהחברה התקבלה להחליף מפעיל

שאלה :האם יש פורמט למענה הטכני המבוקש?
תשובה :מסמך המענה הטכני יכלול התייחסות לכל הנושאים המפורטים בסעיף
 6.2.2לחוברת תנאי המכרז .לגבי הנושאים המפורטים בסעיפים 6.2.2.3-6.2.2.4
לא הוגדר פורמט מחייב ,ובלבד שהמענה יכלול התייחסות לכל הנושאים
הנדרשים בסעיפים הנ"ל.
שאלה :הואיל ולחברה המציעה מבנה אחזקות מורכב ,ועדת המכרזים מתבקשת
לאשר פירוט חלקי כך שיפורטו בעלי המניות המחזיקים ברוב מניות החברה.
תשובה :הבקשה מתקבלת חלקית .יש לפרט את שמות בעלי המציע .ככל שבעל
מניות במציע הינו תאגיד ,יש לפרט את שמות בעלי המניות של אותו תאגיד ,ככל
ואלה מחזיקים ב 5%-או יותר ממניות החברה ,בעקיפין או במישרין.
שאלה :מה נדרש להיות כלול בחוזה מול קבלן המשנה .האם יש פורמט רצוי
לנושא?

אווירי למפעיל אווירי אחר (באמצעות קבלן משנה אחר או באמצעות המציע עצמו)?
(בהנחה שהוא עומד בקריטריונים של רת"א ובתנאי הסף הרלבנטיים).
תשובה :החלפת קבלן המשנה כאמור בשאלה ,במהלך תקופת ההתקשרות
תתאפשר בכפוף לקבלת הסכמת המזמינה מראש ובכתב ,ולפי שיקול דעתה
הבלעדי .מובהר כי המזמינה תהיה רשאית להתנות את אישורה כאמור בתנאים
ו/או בהצגת אישורים ומסמכים לשביעות רצונה.
שאלה :האם בשלב ההגשה נדרש לחתום על הסכם מסגרת ועל הסכם ספקים?

.5

7.14

תשובה :כל מסמכי המכרז ,כמפורט בסעיפים  2ו 8-לחוברת תנאי המכרז
(לרבות הסכם המסגרת והסכם הספקים הסטנדרטי) ,ייחתמו על ידי מורשי
החתימה של המציע ויצורפו להצעתו.

הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ,והמציעים מתבקשים לצרף העתק חתום ממנה להצעתם.
***
חתימת המציע_________________:
שם המציע____________________ :
תאריך___________________ :

