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  המשתתפים במכרזאל : 

  
להעסקת חברת יעוץ המתמחה בתחום ניהול מסחרי, יזמות, תכנון  2016/070/0365/00מכרז פומבי  הנדון:

  הקמעונאי המקומיבשוק  -והקמה של קניונים ומרכזי קניות ומסחר 

  2הבהרה מספר 

"), מבקשת ליתן מענה לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
, הכל כמפורט שבנדון במכרזשנקבעו התנאים המקדמיים מ חלק וכן לעדכן את מהמשתתפים במכרז
  :בהבהרה זו כדלקמן

 ם המקדמייםעדכון התנאי .1

      לטופס הזמנת ההצעות   6.1.2סעיף   .1.1

לטופס הזמנת ההצעות במכרז שבנדון ישונה ונוסחו יהיה  6.1.2התנאי המקדמי הנקוב בסעיף 
  כדלקמן: 

מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, הינו בעל ניסיון של 
, במתן ) שנים לפחות, בתקופה המסתיימת במועד הגשת הצעות במכרז5חמש (

 שירותי ייעוץ קמעונאי ושיווק אסטרטגי ללקוח אחד לפחות, כדקלמן:
  מרכז מסחרי    )א(
עומד על רשת הבחנויות המצטבר המכירה רשת חנויות קמעונאית ששטח   )ב(

   מ"ר לפחות. 5,000
  

 לחילופין, 

) שנים האחרונות שקדמו להגשת 5מציע כנ"ל, אשר במהלך כל אחת מהחמש (
   .בעלים ו/או מנהל ו/או מפעיל של מרכז מסחריההצעות במכרז, הינו 

חנויות הממותגות תחת אותו  2לפחות  זה,  6.1.2ף לצורך סעי –" רשת חנויות"
  שם מסחרי.

 משמש למכירהבחנות אשר שטח ה, זה 6.1.2לצורך סעיף  – "מכירההשטח "
  מען הסר ספק אינו כולל שטח מחסנים וחניות.ול ,בלבד

 לטופס הזמנת ההצעות  6.1.3.1סעיף  .1.2

לטופס הזמנת ההצעות במכרז שבנדון ישונה ונוסחו יהיה  6.1.3.1התנאי המקדמי הנקוב בסעיף 
  כדלקמן: 

  מציע כנ"ל, אשר במנהל הפרויקט המוצע מטעמו, מתקיימים כל הדרישות שלהלן:

על נכון למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, מנהל הפרויקט המוצע הינו ב
ו/או  תעשיה וניהול הנדסת מנהל עסקים ו/או כלכלה ו/או תואר ראשון לפחות ב

ממוסד אקדמי  ואזורים ערים תכנון/או ו ההתנהגות מדעי/או ו החברה מדעי
  המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

 מענה לשאלות הבהרה .2

לטופס הזמנת הצעות מוגדר המונח "שירות ייעוץ קמעונאי  6.1.3בהתאם להוראות סעיף  שאלה: .2.1
ושיווק אסטרטגי", כדלהלן: "ייזום, תכנון וניהול פרויקט מסחרי הכולל ליווי, החל משלב הייזום 
עד לשלב ההקמה וההפעלה השוטפת, ובכלל האמור: (א) תכנון פרויקט בהיבטים המסחריים 

יכת פרוגראמה מסחרית ותכנון כלכלי קמעונאי, כולל סיוע בגיבוש תנאי המכרז והתכנוניים (ער
בהיבט המסחרי; (ב) שיווק הפרויקט ופיקוח על היבטיו המסחריים בשלבי הקמתו (ג) יעוץ וליווי 



  

  

תחום המסחר בתקופת הפעלתו השוטפת של פרויקט לאחר סיום הקמתו". נבקשכם לרכך את 
   .א תכלול ניסיון בשיווק הפרויקטההגדרה הנ"ל, כך שההגדרה ל

   אין שינוי בהגדרת המונח. הבקשה נדחית. תשובה:

נבקשכם לשנות את שיטת המכרז, כך שבחירת ההצעה הזוכה לא תיקח בחשבון אך ורק  שאלה: .2.2
   את הצעת המחיר שהגיש המציע.

הבקשה נדחית. בעניין זה מתכבדת הרשות להסב את תשומת לב המשתתפים להוראות  תשובה:
, לפיו בדיקת ההצעות תתבצע על ידי 9.2טופס הזמנת ההצעות, ובכלל האמור להוראות סעיף 

לטופס הזמנת  6.1הרשות, בשלושה שלבים, כאשר מציע שלא עמד בתנאים המקדמיים (סעיף 
לטופס הזמנת הצעות),  9.2.2.4נקודות לפחות (סעיף  80אלי בסך ההצעות), או בציון איכות מינימ

  הצעתו תפסל והצעת המחיר שהגיש לא תיבדק.  

נבקשכם להבהיר את היקפי השעות החודשיות אותם יידרש הספק הזוכה להעניק לרשות,  שאלה: .2.3
   וכן לציין בכמה מפגשים יהיה עליו להשתתף.

שעות הייעוץ וכן כמות המפגשים להם יוזמן הספק הרשות מתכבדת להבהיר, כי היקף  תשובה:
פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא. בעניין זה מתכבדת -פי צרכיה של הרשות ועל- יקבעו מעת לעת, על

הרשות להבהיר, כי זכיה במכרז לא תקנה לספק הזוכה זכות לביצוע שירותים בהיקף ובמידה 
לספק לא תהיה כל טענה ביחס להיקף  מינימאליים כלשהם, ובכלל האמור עד צמצומם המוחלט.

  שעות הייעוץ החודשיות.

  שעות. 180על  בכל מקרה מתבקשת הרשות להבהיר, כי היקף השעות החודשיות לא יעלה

  

יהיו  י הרשותמשרד(כולל),  24.10.2016ועד  11.10.2016בין התאריכים כי לתשומת ליבכם 
  .סגורים

 

להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז  המציעמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל 
 בעת הגשת ההצעה.

  

  בברכה,

  

  רפרנטית רכש בכירה   -לייני שפיגל 

  רשות שדות התעופה

  המציע חתימת
  

___________________________  

  

  :העתקים
  סגן ליועץ המשפטי -    עו"ד קרן כהן

  מסחר תאחראי -  קלוגמן משהדניאל 
  הועדות מזכירת -    קעטבי אריאלה
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