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 ז' כסלו, תשע"ז 
  2016דצמבר,  7 

  לכבוד
  המשתתפות החברות

  /דואר אלקטרוניהפקסבאמצעות                 החברה ל"מנכ:  לידי
  

למתן שרותי  להתקשרות בחוזה  2016/070/0472/00מס' פומבי מכרז  - 2מס'  הבהרה: הנדון
  בתחום השטח האווירי בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון לנוסעים תוהסע

  

רשות שדות התעופה (להלן:  , מתכבדתלטופס הזמנת ההצעות למכרז שבנדון 21.4להוראות סעיף  בהתאם
  :מענה לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים במכרז,  כדלקמן "), ליתןהרשות"

  מענה הרשות  פירוט השאלה  סעיף   מס"ד

מיום  במפגש המציעים  כללי  1
הזמנת הובהר כי  23.11.2016

נהג לצורך מתן השירות ה
 - תבוצע לפרק זמן שלא יפחת מ

רצופות לרכב ביום  שעות 8
אמירה זו לא באה לידי  .עבודה.

ביטוי בפרוטוקול המפגש ונבקש 
  .בעניין את הבהרתכם

הרשות מתכבדת להבהיר, כי בכל עת שיידרש 
 נהגהכמפורט במסמכי המכרז, הזמנת  ,השירות

 - לצורך מתן השירות תבוצע לפרק זמן שלא יפחת מ
  .ליום עבודה שעות 8

2  
סעיפים 

 2-ו 1.8
בפרוטוקול 

מפגש 
  המציעים

בפרוטוקול מפגש  1.8 בסעיף
הצעתו המציעים צוין כי "

הכספית של המציע כמפורט 
 רתישא 2בטבלה  2בעמודה 

בתוקפה ללא כל שינוי וזאת 
במהלך כל תקופת 

 . לעומת זאת,ההתקשרות"
מפגש לפרוטוקול  2בסעיף 

תיקנתם את סעיף המציעים, 
רשות הכי וצויין לחוזה,  4.2.3

על הקטנת תהא רשאית להודיע 
ת האוטובוסים... הודיעה מצב

הרשות כאמור יפסק תשלום 
עלות הצבת ההון בגין 

  האוטובוס הנגרע"...

לדעתנו, קיימת סתירה בין 
מבקשים לתקן הסעיפים, ואנו 

את הסתירה ולהבהיר כי עלות 
 רההון עבור כל כלי הרכב תישא

בתוקפה לאורך כל תקופת 
  המכרז.

הרשות מתכבדת להבהיר, כי אין סתירה בין 
הסעיפים הנ"ל וזכותה של הרשות לגרוע 
אוטובוסים ממצבת האוטובוסים כמפורט בסעיף 

לחוזה. בעת שיגרע אוטובוס ממצבת  4.2.3
  .יפסק התשלום בגינוהאוטובוסים 

אשר מוצבים בגין הצבת האוטובוסים  התמורה
 לבמהלך כ ,ללא כל שינוי ,תהיה קבועה בפועל

  תקופת הצבתם.

3  
 10סעיף כ' 
 31עמ' 
  לחוזה

מחירי תלושי כי  כתובסעיף ב
כמפורט בנספח  הינם הארוחה

לא נמצא נספח ואולם,  לחוזה.
  האמורים.  ובו מחירי הארוחות

הרשות מתכבדת להבהיר, כי נכון ליום פרסום 
טרם המכרז אין מפעיל הסעדה בש"ת רמון, ולפיכך 

 ההסעד לכשיהיה מפעיל נקבעה עלות הארוחה.
  תפורסם עלות הארוחה למציע הזוכה. בש"ת רמון

נוכח האמור, הסעיף יתוקן, כך שלצורך אספקת 
לבצע הזוכה הארוחות לעובדיו יהיה רשאי המציע 

את רכישת הארוחות מכל מקום שיבחר על פי 
  שיקול דעתו.
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א יכשה הבהרה זאתגיש לה המציע עלזה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין.  מסמך

 .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-על מהחתו

  

_________________  

  המציעוחותמת  חתימת

  בני צלח ,בכבוד רב
      רפרנט רכש בכיר

  העתקים:
  סמנכ"ל מסופים ושתפ"א -    מר שלמה אורן

  מנהל ש"ת אילת ועובדה -  מר חנן מוסקוביץ
  ממונה על כלכלה תקציבים ולוגיסטיקה -    מר חגי זמיר

  לוגיסטיקה רא"ג  -    דד סומרמר אל
  רא"ג כלכלה ותקציבים -    מר עידן מימון

  מנהל מנהלת האיכלוס והמעבר לרמון -  מר שרון בן עזרא
  ס. היועץ המשפטי -    עו"ד קרן כהן
  כלכלן בכיר -    מר אופיר לוי
  כלכלנית בכירה -    גב' מיכל בר

  מזכירת ועדת המכרזים -  גב' אריאלה קעטבי
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