
  

  

  

  2016דצמבר  12
  ' כסלו תשע"זיב

  לכבוד:
___________________________  
___________________________  

  ______________:באמצעות פקס                     

  הרשאה לקבלת בחוזה להתקשרות 2015/15/086/109/00' מס פומבי מכרז: הנדון
   רמון התעופה בשדה עצמית לנהיגה רכב השכרת שירותי למתן

  

  3מסמך הבהרות מס' 

אודות עדכון במספר להודיע, את המשתתפים במכרז בזאת "), מבקשת הרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
 קצו במכרז כמפורט להלן:ושיהרשאות)  3- הרשאות ל 2-(מההרשאות 

במכרז ייבחרו עד שלושה זוכים אשר יקבלו מהרשות הרשאה למתן  - במכרז מספר ההקצאות שיוקצו .1
מבין ההצעות שיוגשו, ואשר יעמדו בכל הדרישות  ,ותהזוכ ותאמת המידה לבחירת ההצע השירותים.

גובה סכום דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים  100%המקדמיות ובשאר דרישות המכרז, תהיה 
 .ספית, והכל כמפורט וכמוגדר במסמכי המכרזשנקבו המציעים בטופס ההצעה הכ

הסעיפים מסמכי המכרז בשינויים המחוייבים, לרבות עדכון לעיל, יתעדכנו  1לאור האמור בסעיף  .2
 הבאים באופן הבא:

, יחולו ההגדרות הבאות אשר יחליפו את 1.2.5טופס הזמנת ההצעות סעיף בקשר להגדרות שב .2.1
 :המקורייםההגדרות שנכללו במסמכי המכרז 

טרמינל, הממוקם במ"ר,  38- דלפק שירות לקוחות ומשרד עורפי בשטח של כ -" 1 דלפק" .2.1.1
 מי מהזוכים אשר לו יוקצה הדלפק. לינהל ויפעיאותו  ,מפרטבכמסומן 

טרמינל, הממוקם במ"ר,  35- דלפק שירות לקוחות ומשרד עורפי בשטח של כ -"2 דלפק" .2.1.2
 .הזוכים אשר לו יוקצה הדלפקמי מ לינהל ויפעיאותו  ,מפרטבכמסומן 

טרמינל, הממוקם במ"ר,  21- דלפק שירות לקוחות ומשרד עורפי בשטח של כ -"3 דלפק" .2.1.3
 .מי מהזוכים אשר לו יוקצה הדלפק לינהל ויפעיאותו  ,מפרטבכמסומן 

חניות לנכים) מתוך שטחי החניה וכן משרד  2חניות (מתוכן  A " - 58חניה מספר  מתחם" .2.1.4
תקצה  םאות מפרט,במ"ר, כמסומן  40-שירות לקוחות הממוקם סמוך לחניות בגודל של כ

 .הרשות לאחד הזוכים במכרז

חניות לנכים) מתוך שטחי החניה וכן משרד  2חניות (מתוכן  B"  - 44חניה מספר  מתחם" .2.1.5
תקצה  םאות מפרט,במ"ר, כמסומן  40-כ שירות לקוחות הממוקם סמוך לחניות בגודל של

 .הרשות לאחד הזוכים במכרז

חניות (מתוכן חניה אחת לנכים) מתוך שטחי החניה וכן משרד  C "- 31חניה מספר  מתחם" .2.1.6
תקצה  םאות מפרט,במ"ר, כמסומן  40-שירות לקוחות הממוקם סמוך לחניות בגודל של כ

  .הרשות לאחד הזוכים במכרז

, יחולו ההגדרות הבאות אשר יחליפו את ההגדרות שנכללו 2.4סעיף  שבחוזהבקשר להגדרות  .2.2
  במסמכי המכרז המקוריים:

הממוקם מ"ר,  __- דלפק שירות לקוחות ומשרד עורפי בשטח של כ -" השירות דלפק" .2.2.1
 המפעיל. לינהל ויפעיאותו  ,מפרטבטרמינל, כמסומן ב



  

  

  

ההצעות אשר הסכומים הנקובים בהם  לושהרשות תבחר את ש :12.3.2סעיף טופס הזמנת הצעות  .2.3
עמדו בכל התנאים עבור דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים הינם הגבוהים ביותר, ואשר 

הצעותיהם הכספיות לטופס הזמנת ההצעות.  12.2 סעיףבהמקדמיים והתנאים הנוספים כמפורט 
מציעים כאמור ידורגו באופן שבו המציע, אשר הגיש את ההצעה הכספית הגבוהה ביותר, השל 

"), המציע אשר הגיש את ההצעה הכספית השנייה 1זוכה מספר (להלן: " 1יוכרז כזוכה מספר 
אשר הגיש את ההצעה הכספית והמציע  ")2זוכה מספר (להלן: " 2בגובהה יוכרז כזוכה מספר 

  .")3זוכה מספר (להלן: " 3בגובהה יוכרז כזוכה מספר  לישיתהש

יעודכן בשינויים המחוייבים, באופן שהוא יחול במקרה ובמקום  טופס הזמנת הצעותל 12.3.2סעיף  .2.4
ביותר והצעות אלו יוגדרו (או יותר) הצעות שהינן הגבוהות  4ההצעות הגבוהות ביותר, התקבלו  3

 כ"הצעות הזהות" לצורך הסעיף.
יבחר דלפק שירות אחד מבין דלפקי  1זוכה מספר  -  : דלפק שירות13.1.1טופס הזמנת הצעות סעיף  .2.5

 .3- ו 2, 1שירות 
 יבחר מתחם חניה אחד מבין מתחמי 1זוכה מספר  -  : מתחם חניה13.1.2טופס הזמנת הצעות סעיף  .2.6

 .C-ו  A ,Bחניה 
, יידרש 1: לאחר השלמת הקצאת מקומות השירות של זוכה מס' 13.3פס הזמנת הצעות סעיף טו .2.7

להודיע לרשות את בחירתו בקשר עם מקומות השירות אשר טרם נבחרו על ידי זוכה  2זוכה מס' 
שעות ממועד קבלת הודעת  48ימסור לרשות את תשובתו להודעת הבחירה תוך  2. זוכה מס' 1מס' 

  .הבחירה מהרשות
: לאחר השלמת הקצאת מקומות א13.3וימוספר  חדש קטן סעיף יתווסףהזמנת הצעות  טופסל .2.8

 מקומות השירות הנותרים. 3יוקצו לזוכה מס'  2- ו 1השירות של זוכים מס' 
מפרט מקומות השירות: רצ"ב נספח מעודכן של מפרט מקומות השירות. נספח זה  - נספח א' לחוזה .2.9

ובהתייחס אליו על הזוכים המכרז לבחור את מקומות השירות  העדכני והמחייבהינו הנספח 
והוא מחליף את נספח א' כמפורט בטופס הזמנת ההצעות (מסומן כנספח א' למסמך הבהרות זה) 

  .במסמכי המכרז המקורייםשנכלל 
  

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי 
    ת הגשת ההצעההמכרז בע

  

  ,בכבוד רב

  זיו ברייטברט,
  מרכז תחום פיתוח עסקי

  

  הריני לאשר האמור בהבהרה זו

_____________________  
  חתימת המציע             

  
  
  

  העתקים:
  סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי – יורם שפירא 

  רא"ג פיתוח עסקי - גדי רפאלי
  הלשכה המשפטית – 'מןטורגר תמעו"ד 

  



  

  

  

  מפרט מקומות השירות -נספח א'
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