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  2016 דצמבר 22 
  ז"תשע כסלו כב' 

  לכבוד: ______________

  _____________  

  באמצעות פקס:_____________

  

  2015/15/086/109/00מס'  שאלות הבהרה למכרז

  לקבלת הרשאה למתן שירותי השכרת רכב בשדה התעופה רמון

  

   5' מס הבהרות מסמך

  

  במסמכי המכרז עדכונים

 ") מעדכנת ומודיעה כדלקמן:הרשותלן: "רשות שדות התעופה בישראל (לה .1
  בנוסח הבא: "שירותי פינוי אשפה ממקומות השירות." 16.1.4לחוזה יתווסף סעיף  16.1לסעיף 

 מובהר כי טרם נקבע התעריף בגין אספקת השירותים הנ"ל.

 צורףהמ הנוסח הינו החדש האחזקה נספח ונוסח יוחלף )לחוזה(נספח ז'  האחזקה נספח כי מודיעה הרשות .2
    .זו הבהרה למסמך

 הזמנת ההצעות יוחלף בנוסח הבא:לטופס  6.6.3נוסח סעיף הרשות מודיעה כי  .3

") חוק שוויון זכויות: "להלן( 1998-ח"התשנ, לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 9הוראות סעיף "
יו והוא מקיים אותן לחוק שוויון זכויות חלות על 9שהוראות סעיף , אינן חלות על המציע או לחילופין

המציע מצהיר , נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, עובדים 100 –ובמידה והוא מעסיק יותר מ 
יפנה למנהל הכללי של , כי במידה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה) i: (גם כדלקמן, ומתחייב

לחוק שוויון  9סעיף  משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי
כי התחייב בעבר לפנות ) ii(או לחילופין ; לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן –זכויות ובמידת הצורך 

 9למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 
ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייב , זה לעיל) ii( 6.6.3לחוק שוויון זכויות בהתאם להוראות סעיף 

  אכן פעל ליישומן., ובמידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין, והמציע מצהיר בזאת כי אכן פנה בפועל כאמור

 "כמשמעותו בחוק שיווין זכויות. –" מעסיק: "זה 6.6.3לצורך סעיף 

  לטופס ההצעה. 1ו' -ים ו' ועדכניים אשר יחליפו את נספחתצהירים  ים למסמך הבהרה זהבגדר האמור, מצורפ

  מובהר כי יש להגיש את ההצעה למכרז אך ורק באמצעות התצהירים העדכניים.

  

  עדכון מועדי המכרז

  .14:00עד השעה  02.01.2017המועד האחרון לשאלות ההבהרה יעודכן ויהיה יום: 

  .10:00עד השעה  18.01.2017המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה ליום 

  ללא שינוי. –תוקף ההצעה ותוקף הערבות להצעה מועדי 
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  מענה לשאלות הבהרה

  לשאלות הבהרה שנשאלו ע"י מי ממשלמי דמי ההשתתפות במכרז:רשות הלהלן מענה 

  
 שם

  המסמך
  מענה  שאלה  סעיף' מס עמוד

 התעופה שדה של המתוכנן הייעוד אודות ברור מידע לקבל נבקש   -  -  כללי  .1
 הצפויות או/ו כבר שהתקבלו המנהליות להחלטות בהתאם
 התעופה לשדות ביחס והן עצמו התעופה לשדה ביחס הן להתקבל
 וימי שעות, הפעילות אופי לרבות, בישראל הפועלים האחרים
  .פעילות

 השדה לפתיחת מדויקים זמנים לוחות לגבי הערכה לקבל נבקש 
 .וכיו״ב

 בשנים בשדה הנוסעים ותמהיל לצפי ביחס הערכה לקבל נבקש 
 .ובותהקר

 נבקש. ייסגר באילת התעופה שדה כי מבינים אנו פרסומים פי על 
 .השדה סגירת לצפי הערכה לקבל

 המתוכננים הרשמיים התחבורה לאמצעי ביחס פירוט לקבל נבקש 
 הם יעדים ולאילו) ב"וכיו שאטלים, אוטובוסים, מוניות( בשדה

 .לפעול מיועדים
 חנייה מקומות( בשדה חנייה פתרונות יהיו האם להבהיר נבקש 

  ).הרחב לקהל

 את להחליף מיועד רמון ואסף אילן ש"ע הבינלאומי התעופה שדה 
 ולטיסות ארציות פנים לטיסות ובעובדה באילת התעופה שדות

 . בינלאומיות

 בכל פעיל להיות מתוכנן התעופה שדה זו הבהרה פרסום למועד נכון
מובהר  .05:30-23:30 השעות בין) כיפוריםה יום למעט( השנה ימות

  .בשעות אשר אינן שעות הפעילות הדלפקים יהיו סגוריםכי 

, לחוזה 9 בסעיף כאמור כי להבהיר מבקשת הרשות, זאת עם יחד
 מעת האמורות הפעילות שעות את ולעדכן לשנות המנהל בסמכות

 לכך ובהתאם, עונתית היא בשדה הפעילות כי מובהר עוד. לעת
 הפעילות שעות. השנה במהלך בשדה הנוסעים תנועת מושפעת
. ברשות תיאום מרכז י"ע המפורסם הטיסות ללוח בהתאם משתנות

  .לעת מעת ומתעדכן, עונתי בסיס על מתפרסם הטיסות לוח

 מועד, זה הבהרות מסמך פרסום למועד נכון הרשות הערכות פי-על 
 רמון ואסף אילן ש"ע הבינלאומי התעופה שדה של המשוער הפתיחה

 .אחר נדחה מועד בכל או, 4.7.2017 יום הינו

 א נספחכ ב"מצ. הקרובות בשנים נוסעים ותמהיל צפי אין לרשות' 
 – 2014 בשנים ואילת עובדה התעופה בשדות נוסעים תנועת נתוני
 ).כולל, נובמבר עד( 2016

 מעבר. מהשדה מוניות שירותי למתן מכרז לפרסם מתעדת הרשות 
, אחרים בורייםצי תחבורה לאמצעי ביחס מידע לרשות אין לכך

 אשר תחבורה אמצעי או/ו התחבורה משרד ידי-על המוסדרים
 .באזור הפועלים פרטיים תיירות גורמי ידי- על הציבור לטובת יועמדו

 לציבור חנייה מגרש ייכלל השדה שטח בתוך.  

 מודעת  .2
  המכרז

 האמור לפי אחרת הרשות הורתה אם ״למעט המילים למחוק נבקש  3.1  2
  .בחוזה״

 בהתייחס, להלן זה הבהרה במסמך המפורטים למענים נהמפ הרשות
  .ולמודעה ההצעות הזמנת לטופס בקשר נשאלו אשר זהות לשאלות
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 שם

  המסמך
  מענה  שאלה  סעיף' מס עמוד

 תקופת תחילת לאחר שבועיים מתחילה ההקמה שתקופת העובדה לאור  3.1.1      .3
 לנספח בהתאם( השדה פתיחת לפני ימים 15 עד ומסתיימת ההתקשרות

 להערכתכם זמן כמה תבהירו כי שנבק), ההקמה עבודות נספח - ג׳
 אפילו בהן להתחיל הזוכה על והאם ההקמה עבודות להימשך צפויות
  . ידוע לא השדה פתיחת מועד כאשר

 ישיבת תתקיים בו במועד רק תחל ההקמה״ ״תקופת לפיו כאן האמור  3.1.1      .4
 נספח( ג׳ לנספח 6.9 בסעיף לאמור מסוימת בסתירה עומד ביצוע קדם

 קדם ישיבת טרם שלבים שלושה יש התקופה לפיו) קמההה עבודות
  .הבהרתכם נא. הביצוע

 צפויה בו למועד ביחס הבהרתכם את נבקש, לעיל לאמור מעבר
 ייקבע המועד כי זה בסעיף ומצוין מאחר הביצוע קדם ישיבת להתקיים
 לוחות קובע) ההקמה עבודות נספח( ג׳ לנספח 6.9 סעיף ואילו בהמשך
  . מוגדרים זמנים

 6.9 בסעיף האמור לבין ההרצה בין היחס מה הבהרתכם נא כן כמו
  .בו מצוינת אינה וההרצה מאחר), ההקמה עבודות נספח( ג׳ לנספח

 טרם בין, השדה של המתוכנן הפתיחה למועד ביחס הודאות חוסר לאור
  ).הרשות של הדחייה זכויות לאור( לאחריו גם אך החוזה חתימת

 טופס  .5
 הזמנת
  הצעות

 כי מעוניינת שהרשות מסוים עניין שיש ככל. זה סעיף למחוק נבקש  1.2.2  2
 על להסתמך ולא המכרזי בשלב כן לעשות עליה המכרז במסמכי ייכלל
. המכרז במסמכי כלולות שאינן הוראות להוסיף מנת על זו הוראה
  .המציעים התחייבויות לגבי ודאות אי יוצרת שהוא כפי הסעיף השארת

  .נדחית הבקשה

, אם״ ״אלא במילים השניה בשורה החל המשפט את למחוק נבקש  1.2.3  2    .6
  .המסמכים בין העדיפויות מדרג לגבי ודאות אי יוצר והוא מאחר

  .נדחית הבקשה

 ליצור מנת על המסמכים בין עדיפויות מדרג תקבע הרשות כי נבקש  1.2.4  2    .7
  .כאמור סתירה של במקרה ודאות

  .נדחית הבקשה
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 שם

  המסמך
  מענה  שאלה  סעיף' מס עמוד

 ״לרבות״ המילה את למחוק נבקש הראשונה בשורה – ״היתר״ רתבהגד  1.2.5  2    .8
 כן כמו. ״מחייב״ המילה את להוסיף נבקש ״תקן״ המילה ולאחר
 ובשורה חוזית״ התחייבות פי על או/״ו את למחוק נבקש השניה בשורה

  .מוסמכת״ רשות ״של להוסיף נבקש ״אחרת״ המילה לאחר השלישית

 תתווסף" תקן" המילה לאחר ונההראש בשורה. חלקית מתקבלת הבקשה
 ייתוספו" אחרת" המילה לאחר השלישית בשורה". מחייב" המילה
  ".מוסמכת רשות של" המילים

 בשורה ״רכב״ המילה לאחר להוסיף נבקש – ״רכב השכרת״ בהגדרת  1.2.5  3    .9
 להוסיף ״בתמורה״ המילה ולאחר נלווה״ ״וציוד המילים את הראשונה

 במהלך הלקוח לשימוש נלווה ציוד תמכיר ״לרבות המילים את
  . ההשכרה״

 נלווה ציוד השאלת/להשכרת הינה הכוונה כי הסייג עם, מתקבלת הבקשה
  . למכירה ולא) להלן כהגדרתו(

 2.4 לסעיף גם ובהתאם( ההצעות הזמנת לטופס 1.2.5 לסעיף, לכך בהתאם
 לילדים בטיחות כסאות –" נלווה ציוד: "הבאה ההגדרה תתווסף) לחוזה

  .ובכתב מראש הרשות ידי-על שיאושר נוסף ציוד כל וכן, ובוסטרים

 המילה את למחוק נבקש הראשונה בשורה – ״דין כל״ בהגדרת  1.2.5  3    .10
  .״לרבות״

  .נדחית הבקשה

 נבקש החניה״ ו״מתחמי השירות״ ״דלפקי במונחים השימוש לאור  1.2.5  3    .11
  .זה טופס במסגרת ברור באופן להגדירם

", 3 דלפק"-ו" 2 דלפק", "1 דלפק" הינם" השירות דלפקי" כי מובהר
 -ו" B מספר חניה מתחם", "A מספר חניה מתחם" הינם" החניה מתחמי"ו
  .3' מס הבהרות במסמך כמפורט", C חניה מתחם|

 נבקש. ברור איננו לחוזה א׳ כנספח המצורף המפרט – ״המפרט״ הגדרת  1.2.5  3    .12
 משתלב הוא כיצד ולהבהיר מורהא המפרט של וביאור הסברים לקבל
  .ג׳ לנספח 12 בסעיף המשולבים התרשימים עם

' מס הבהרות למסמך' א כנספח צורף השירות מקומות את המפרט מסמך
  .הרשות של האינטרנט באתר גם בו לצפות וניתן, 3

 המילה להחליף נבקש השניה בשורה ״2 דלפק״ -ו ״1 דלפק״ בהגדרת  1.2.5  3    .13
 המונח וזהו מאחר, הזוכים״ מהמציעים ״מי במילים ״מהזוכים״

  .בטופס המוגדר
  .מתקבלת הבקשה

 ומה הדלפקים ייראו כיצד להבין מנת על הקמה מפרט לקבל נבקש  1.2.5  3    .14
  ').וכו ריצוף, חיפוי, קירות( יכללו

  .הרשות אדריכל החלטת פי על ההקמה מפרט את יקבל במכרז הזוכה

 מהשירותים חלק כי מצוין ההגדרה סגרתבמ – ״שירותים״ הגדרת  1.2.5  4    .15
 ״לרבות המילים את למחוק נבקש. השירות מקומות הקמת את כוללים

 אותם מהשירותים חלק איננה וההקמה מאחר השניה בשורה הקמתם״
  .מספק המפעיל

 הקמת את כוללים השירותים כי מובהר, זאת עם. נדחית הבקשה
' ג נספח( ההקמה עבודות ונספח לחוזה 5 לסעיף בהתאם השירות מקומות
  ).לחוזה

 להוראות ובהתאם, השירות למקומות עד התשתיות את תקים הרשות
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 שם

  המסמך
  מענה  שאלה  סעיף' מס עמוד

 תספק הרשות אשר התשתית לגבי יותר ברור הסבר לקבל נבקש  1.2.5  4    .16
 חלק ואיזה זו ״הקמה״ כוללת מה להבין מנת על הזוכים למציעים
  .בכלל אם, הרשות ידי על נעשה מההקמה

  ).לחוזה' ג נספח( ההקמה עבודות נספח

 האמור לפי אחרת הרשות הורתה אם ״למעט המילים למחוק נבקש  2.2.1  4    .17
  .בחוזה״

 ורק אך מתייחסים זה בנושא המטפלים בחוזה 4.2 -ו 4.1 סעיפים
 תקופת לדחיית ולא ההתקשרות תקופת של המשנה תקופות לדחיות

  .עצמה ההתקשרות

 בסעיפים שנעשו וייםלשינ מפנה הרשות זאת עם. נדחית הבקשה
  .הרלוונטיים

 תקופת תחילת לאחר שבועיים מתחילה ההקמה שתקופת העובדה לאור  2.2.1.1  4    .18
 לנספח בהתאם( השדה פתיחת לפני ימים 15 עד ומסתיימת ההתקשרות

 להערכתכם זמן כמה תבהירו כי נבקש), ההקמה עבודות נספח - ג׳
 בהן להתחיל הזוכה על מצופה והאם ההקמה עבודות להימשך צפויות
  . ידוע לא השדה פתיחת מועד כאשר אפילו

 את לבצע הזוכה למציע שיידרש הזמן פרק את להעריך הרשות בכוונת אין
  .ההקמה עבודות

, ההתקשרות תקופת תחילת לאחר שבועיים תהיה לא ההקמה תחילת
 הזמנת לטופס 2.2.1.1 סעיף או/ו לחוזה 4.1.1 בסעיף לאמור בהתאם אלא

  .תההצעו

  .למפעיל הרשות להוראות בהתאם תהיה ההקמה עבודות התחלת

, לעיל 1 לשאלה הרשות במענה כאמור הינו המשוער השדה פתיחת מועד
  .יידחה זה מועד כי לאפשרות בקשר הוראות ישנן ובחוזה

 ישיבת תתקיים בו במועד רק תחל ההקמה״ ״תקופת לפיו כאן האמור  2.2.1.1  4    .19
 נספח( ג׳ לנספח 6.9 בסעיף לאמור מסוימת הבסתיר עומד ביצוע קדם

 קדם ישיבת טרם שלבים שלושה יש התקופה לפיו) ההקמה עבודות
  .הבהרתכם נא. הביצוע

 צפויה בו למועד ביחס הבהרתכם את נבקש, לעיל לאמור מעבר
 ייקבע המועד כי זה בסעיף ומצוין מאחר הביצוע קדם ישיבת להתקיים
 לוחות קובע) ההקמה עבודות נספח( ג׳ לנספח 6.9 סעיף ואילו בהמשך
  . מוגדרים זמנים

 6.9 בסעיף האמור לבין ההרצה בין היחס מה הבהרתכם נא כן כמו
  .בו מצוינת אינה וההרצה מאחר), ההקמה עבודות נספח( ג׳ לנספח

 טרם בין, השדה של המתוכנן הפתיחה למועד ביחס הודאות חוסר לאור
 ).הרשות של הדחייה זכויות לאור( לאחריו גם אך החוזה חתימת

 שלפני שלבים וישנם הדברים בין סתירה אין כי הינה הרשות עמדת
  .ביצוע-הקדם ישיבת

  .ההקמה תקופת את מתחילה ביצוע-קדם ישיבת כי שוב מובהר

 זאת ועם ל"הנ 6.9 בסעיף לאמור בהתאם הינה הרשות הערכת כי מובהר
  .ודחיות עדכונים המאפשרות להוראות מפנה הרשות

  .הרצה תקופת תהיה שלא מבהירה הרשות

 מאפשר ולא ברור אינו, ההבהרה שאלת של האחרונה בפסקה האמור
  .עליה להשיב לרשות
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  מענה  שאלה  סעיף' מס עמוד

 בהתאם המנהל של החלטה קבלת עם מיד לזוכה תודיע הרשות כי נבקש  2.2.2  5    .20
 על 2.2.2.2 לסעיף בהתאם לדחייה אחרת סיבה כל או 2.2.2.1 לסעיף
 תקופת עם בקשר מיותרות הוצאות יוציא לא הזוכה שהמציע מנת

  .ההקמה

 קבלת לאחר בסמוך הזמנים בלוחות ושינויים דחייה על תודיע הרשות
  .בעניין החלטה

 לאור הנ״ל״ מהתקופות איזו תחילת ב״דחיית הכוונה למה הבהירו נא  2.2.2.1  5    .21
  . 2.2.1 בסעיף ברורים זמנים לוחות כלל נקבעו לא כי העובדה

 בסעיף המוגדרות התקופות את לדחות הרשות לזכות הכוונה יכ מובהר
  .ההצעות הזמנת לטופס 2.2.1

 כמו. השלישית בשורה האמורה״ ב״התקופה כוונתכם למה הבהירו נא  2.2.2.2  5    .22
 מפורשות שנקבע ככל ״אלא המילים את הסעיף בסוף להוסיף נבקש כן

  .בחוזה״ או/ו המכרז במסמכי אחרת

  . הדחייה הודעת ניתנה שלגביה לתקופה הכוונה כי מובהר

  .המבוקשת התוספת תתווסף הסעיף של לסיפא

 צריכה מהתקופות איזו תחילת מועדי דחיית בעניין הרשות של זכותה  2.2.2.2  5    .23
 סביר למועד מעבר הארכה לדרוש יהיה ניתן שלא כך מוגבלת להיות
 פצותול לשפות הרשות על זה במקרה בנוסף. המכרז במסמכי שיקבע

  .זכה בו אתר/במקום והשקעותיו הוצאותיו החזר במלוא הזוכה את

-26  לשאלות למענה מפנה הרשות, זאת עם. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא
  .להלן 33 

 המתוכנן הפתיחה מועד להיום נכון כי מבינים אנו לפרסומים בהתאם  2.2.2.3  5    .24
  ?הרשות של הנוכחית ההערכה זוהי האמנם – 2017 באפריל להיות צפוי

  .לעיל 1  לשאלה למענה מפנה הרשות

 לה היוודע עם מיידי באופן הזוכים המציעים את תיידע הרשות כי נבקש  2.2.2.3  5    .25
  .השדה פתיחת במועד הצפוי עיכוב כל על

 על לה שייוודע לאחר בסמוך השדה פתיחת במועד עיכוב על תודיע הרשות
  .כך

 והמציע תימחק הפסקה כי הראשון התבליט של השניה בפסקה נבקש  2.2.2.3  5    .26
 בהתאם זכאי הוא לו לפיצוי זהה באופן לפיצוי זכאי יהיה הזוכה
 הזוכה המציע, השונות התקופות גדרתלה בהתאם שהרי, השני לתבליט
 הפתיחה מועד לפני אף השירות מקומות בהקמת להתחיל אמור

  .כך עם בקשר בהוצאות לשאת בהחלט ועשוי השדה של המתוכנן

  :הבא הסעיף יבוא ובמקומו יימחק ההצעות הזמנת לטופס 2.2.2.3 סעיף

 הפתיחה מועד(להלן: " 4.7.2017פתיחת השדה מתוכנן ליום  מועד
 השדה פתיחת במועד עיכוב על להודיע רשאית תהא הרשות"). המתוכנן

  .שהיא סיבה מכל

 :לעיל זה 2.2.2אף האמור בסעיף  על

 חודשים  12 עדבמועד כלשהו כי צפוי עיכוב של  שיתברר במקרה
 שינוי כלהשדה לעומת מועד הפתיחה המתוכנן, לא יהא  בפתיחת
מכרז, ולא יהיו לו כל בהצעתו ל הזוכה המציע בהתחייבויות שהוא

תביעות, מכל סוג ומין שהוא, שעניינן דחיית מועד פתיחת השדה ו/או 
דחיית תחילת תקופת מתן השירותים ו/או תוצאותיהם, בין הישירות 

 ובין העקיפות.

 להוסיף נבקש ״השדה״ המילה לאחר השניה בשורה התבליטים בשני  2.2.2.3  5    .27
  .המתוכנן״ הפתיחה מועד ״לעומת

  .חודשים 6 -ל חודשים 12 - מ התקופות את לקצר נבקש בנוסף

 להאריך נבקש, השני התבליט של הראשונה בפסקה השלישית בשורה  2.2.2.3  5    .28
  .עסקים ימי 30 -ל עסקים ימי 15 -מ המועד
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 את למחוק נבקש, השני התבליט של השניה בפסקה הרביעית בשורה  2.2.2.3  5    .29
 מנת על עמל אלה בנסיבות הזוכה והמציע מאחר ״והסבירות״ המילה
 מן זה ואין הרשות דרישותל בהתאם השירות מקומות את להקים
 בפועל הוא וכך הרשות קביעת פי על ייבחנו בפועל הוצאותיו כי ההיגיון
  .בכפו עוול לא על השדה פתיחת מועד דחיית בשל ייקנס

 מועד מסירת החזקה במקומות  לפניבמועד כלשהו  שיתברר במקרה
חודשים  12 עלהעולה  עיכוב צפוי כי, הזוכה המציע ידיהשירות ל

השדה לעומת מועד הפתיחה המתוכנן, יהיה המציע הזוכה  פתיחתב
ימי עסקים מיום שנמסרה לו הודעה  15זכאי להודיע לרשות, בתוך 

העיכוב האמור, כי הוא מבקש להביא את החוזה לידי  בדברבכתב 
 סיום.

כאמור, לא יהיה המציע הזוכה זכאי לכל פיצוי  סיום הודעת נמסרה
ן כל הוצאה ו/או נזק ו/או הפסד, ישירים או עקיפים, שנגרמו שהוא בגי

לו במסגרת הגשת הצעתו למכרז ו/או במהלך תקופת ההקמה עד 
למסירת הודעתו כאמורה (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 
הוצאות התכנון של עבודות ההקמה והוצאות הערכות תפעולית למתן 

  ל שהיו לו כאלה).השירותים מכל סוג שהוא, אם וככ

לרבות (מבלי לגרוע  –ערכותו התפעולית של המציע הזוכה פירושה יה
מכלליות האמור לעיל) גיוס והכשרת כח אדם והצטיידות במלאי, וכל 

  הפעולות וההוצאות הישירות ו/או העקיפות הקשורות בכך.

הודעה כאמור, לא יהא כל שינוי שהוא  הזוכה ציעלא מסר המ
הצעתו למכרז ולא יהיו לו כל תביעות, מכל סוג ומין בהתחייבויותיו ב

פתיחת השדה ו/או דחיית תחילת תקופת  מועדשהוא, שעניינן דחיית 
  מתן השירותים ו/או תוצאותיהם, בין הישירות ובין העקיפות.

 מועד מסירת החזקה במקומות  לאחרשיתברר במועד כלשהו  במקרה
חודשים  12 עלהעולה השירות לידי המציע הזוכה, כי צפוי עיכוב 

 הזוכה המציע יהיהבפתיחת השדה לעומת מועד הפתיחה המתוכנן, 
 הודעה לו שנמסרה מיום עסקים ימי 15 בתוך, לרשות להודיע רשאי
 לידי החוזה את להביא מבקש הוא כי, האמור העיכוב בדבר בכתב
 .סיום

 בגין לפיצוי זכאי הזוכה המציע יהיה, כאמור סיום הודעת נמסרה
 בדבר הרשות לו הודיעה בו למועד עד ההקמה בעבודות עותיוהשק

) i: (הבאים הסכומים שני מבין הנמוך לפי שיהיה, האמור העיכוב
 עבודות ביצוע בגין בפועל שהוציא והסבירות הישירות ההוצאות
 בכתב מקוריות בחשבוניות לרשות שיוכחו(כפי  מועד אותו עד ההקמה
 המציע ידי על ששולמו שלומיםלת בקשר, הרשות לאישור שיומצאו
 של"ר מ לכל"ב) ארה דולר מאות$ (חמש 500 של סך) ii( או), הזוכה
$ 100 של וסך, שירות למקום הצמוד עורפי שטח/או ו שירות מקום

 השניה החלופה את למחוק נבקש, השני תבליט של השניה בפסקה  2.2.2.3  5    .30
 על מלא פיצוי לקבל הזוכה המציע על – הפיצוי גובה את המגבילה
  . ההקמה בעבודות בפועל הוצאותיו

 המילה לאחר, השני התבליט של השניה בפסקה הרביעית בשורה  2.2.2.3  5    .31
 הקשורות אחרות והוצאות" המילים את להוסיף נבקש" ההקמה"

 המפעיל כי סביר זה אין". במועד השירותים למתן ובהיערכות בהרשאה
 החוזה בהוראות לעמוד נתמ על ההקמה להוצאות מעבר הוצאות יוציא
  .פיצוי כל עליהם יקבל ולא

 הראשון המשפט את למחוק נבקש, השני התבליט של השלישית בפסקה  2.2.2.3  5    .32
 יחל הזוכה המציע, המתוארות בנסיבות כי ייתכן ובהחלט מאחר

 עבודות למשל( לחזקתו שירות מקומות קבלת טרם אף הקמה בעבודות
  ).תכנון

 להוסיף נבקש ״אלו״ המילה אחרי האחרונה הפסקה של השניה ורהבש  2.2.2.3  5    .33
 לסיים ביקש לא הזוכה המציע בו ״במקרה המילים את ההבהרה לשם
  .החוזה״ את
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 למקום צמוד שאינו עורפי שטח של"ר מ לכל"ב) ארה דולר(מאה 
  .שירות

 בגין ורק אך "להנ לפיצוי זכאי יהיה הזוכה המציע, ספק כל הסר למען
 בפועל בהם ושהוחל בפועל לו נמסרה בהם שהחזקה שירות מקומות
"ל הנ שהפיצוי בזאת ומסכים מצהיר הזוכה המציע. ההקמה בעבודות

 פיצוי לכל זכאי יהא לא והוא, מראש וקבוע מוחלט, סופי פיצוי הוא
  .לעיל זה קטן סעיף להוראות בהתאם החוזה סיום של במקרה נוסף

הודעה כאמור, לא יהא כל שינוי שהוא  הזוכה עצילא מסר המ
בהתחייבויותיו בהצעתו למכרז ולא יהיו לו כל תביעות, מכל סוג ומין 

פתיחת השדה ו/או דחיית תחילת תקופת  מועדשהוא, שעניינן דחיית 
  מתן השירותים ו/או תוצאותיהם, בין הישירות ובין העקיפות.

 בסעיף האמורות לפיצוי כותהז או/ו החוזה סיום זכות למעט כי מובהר
 אלו בסעיפים האמורים התנאים בהתקיים ורק אך יחולו ואשר, לעיל זה

 שינוי כל יהא לא, החוזה את לסיים ביקש לא הזוכה המציע בו במקרה
 כל לו יהיו ולא, למכרז בהצעתו הזוכה המציע בהתחייבויות שהוא

 עבודות ביצועב שהוא עיכוב כל שעניינן, שהוא ומין סוג מכל, תביעות
 בין, תוצאותיהם או/ו השירותים מתן תקופת דחיית או/ו ההקמה
  .העקיפות ובין הישירות

 בהתאם סיום הודעת ימסור והזוכה והמציע היה כי להבהיר נבקש  2.2.2.3  5    .34
 החוזה ערבות את מיידי באופן יקבל הזוכה המציע, זה בסעיף לאמור

  .שותולר

  .החוזה להוראות בהתאם הזוכה למציע תוחזר החוזה ערבות

 גם, של הזוכה לקבלת פיצוי ושיפוי לכל הוצאותיו מהרשות  זכותו  2.2.2.3  5    .35
 והזוכה חודשים 12במקרה בו הודיעה הרשות כי צפוי עיכוב העולה על 

  .סיום לידי החוזה את להביא ובחר לכך סירב

  .נדחית הבקשה

 לפני ימים 90 לפחות תינתן הברירה זכות למימוש ההודעה כי נבקש  2.2.3.2  6    .36
  .לכך להיערך הזוכה למציע לאפשר מנת על ההתקשרות תקופת תום

  .נדחית הבקשה

 הברירה זכות מימוש לשם לשנות הרשות מבקשת אותם והתנאים ככל  2.2.3.3  6    .37
 שנבק, הזוכה המציע על מוסכמים אינם) ההרשאה דמי שינוי לרבות(

 מימוש את ולהתנות, הברירה זכות למימוש לסרב הזוכה למציע לאפשר
  .הצדדים שני בהסכמת הזכות

  .נדחית הבקשה
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 התניית של במקרה כי להבהיר לחילופין או הסעיף את למחוק נבקש  2.2.3.3  6    .38

 המפעיל, לרבות שינוי דמי ההרשאה ,כלשהם בתנאים הברירה זכות
  .סכםהה ביטול על להודיע רשאי יהיה

 המענה לסיפא מפנה הרשות, זאת עם. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא
  .להלן 64  לשאלה

 בקשר יידרשו אשר ההיתרים על לרשות הידוע ככל מידע לקבלת נודה  2.3  6    .39
  . ההרשאה עם

 על הינה המבוקש המידע והשגת מראש לבדיקה האחריות כי מובהר
  .המציעים

 ושינוי ככל כי מבקשים אנו, לחוזה 4.4 בסעיף הקבוע לעיקרון בדומה  2.4.2  6    .40
 של הפעילות היקף את מהותי באופן מפחיתים השדה פעילות מועדי
  . ההסכם את לבטל יכולת הזוכה למציע תינתן אזי, הזוכה המציע

  .נדחית הבקשה

 באמור אין. החוזה להוראות בהתאם יהיו לרשות התשלומים כי ובהרמ  .אלו לתשלומים ועלויות פירוט נבקש  2.5  6    .41
  .ההצעות הזמנת לטופס 2.7 סעיף מהוראות לגרוע כדי

 תקופת במהלך המפעיל על שיחולו חובה לתשלומי ביחס מידע אין לרשות  . אלו לתשלומים ועלויות פירוט נבקש  2.5  6    .42
  .המפעיל על נההי ל"כנ מידע לאיסוף האחריות כי מובהר. התקשרות

 שמצוין ככל ״למעט להוסיף נבקש ״וכי״ המילה לאחר השלישית בשורה  2.7.1  6    .43
  .בחוזה״ או/ו המכרז במסמכי אחרת מפורשות

  .מתקבלת הבקשה

 תעבירם הרשות, המכרז במסמכי שינויים שיתבצעו ככל כי נבקש  3.2  7    .44
 ציעיםלמ לאפשר מנת על ההצעות הגשת מועד לפני סביר זמן למציעים
  .צעדיהם את לכלכל

  .מתקבלת הבקשה

 המכרזי״ ההליך ״סיום המילים להחליף נבקש בעמוד הראשונה בפסקה  3.4  8    .45
  ).לעיל 3.2 בסעיף הניסוח את תואם( במכרז״ ההגשות ״הצעת במילים

  .מתקבלת הבקשה

 לאפשר מנת על ההצעות להגשת האחרון המועד את לדחות נבקש  4.1  8    .46
  .ההבהרה לשאלות הרשות תשובות תא ללמוד למציעים

 המענה טבלת לפני, זה הבהרות מסמך של ברישא לאמור מפנה הרשות
  .ההבהרה לשאלות

 ההצעות תוקף מועד את להאריך הרשות של זכותה את להגביל יש  4.2  8    .47

 סביר למועד מעבר הארכה לדרוש יהיה ניתן שלא כך, הערבות ותוקף

 ללא בתוקף שתעמוד הצעה לתת אפשרות אין. המכרז במסמכי שיקבע

  .זמן הגבלת

  .נדחית הבקשה

 ל"דוא לכתובת גם תישלח הרשות ידי על שתימסר הודעה כל כי נבקש  5.2.2  9    .48
 .נוספת

 הזמנת לטופס 5.2 בסעיף לאמור בהתאם תישלחנה הרשות הודעות
  .ההצעות



 
 
    

10 

  
 שם

  המסמך
  מענה  שאלה  סעיף' מס עמוד

 יעיםלמצ שנגרמו נזקים על יחול לא בסעיף האמור הויתור כי נבקש  5.2.4  9    .49
  .הרשות של ברשלנות או בזדון

 המציע ידי-על נמסרו בו למצב מתייחסות הסעיף הוראות כי מובהר
  .שגויים פרטים

  .מתקבלת הבקשה  .״וגם״ המילה את 6.6.3 -ו 6.6.2 סעיפים בין להוסיף נבקש  6.6.3  10    .50

 השלישית בשורה ״ובמידה״ מהמילה החל הטקסט את למחוק נבקש  6.6.3  10    .51
 אם ובין במכרז זכה אם בין( מציע כל כי כאן הדרישה. הסעיף ףסו ועד
 והשירותים והרווחה העבודה משרד למנכ״ל לפניה יתחייב) לאו

 איננה זה חוק בהוראות עמידה של וולונטרית בחינה לצורך החברתיים
 במסגרת יצהירו שהמציעים בכך ודי הנ״ל המכרז של בהקשר סבירה
  . הסף בתנאי עומדים הם כי ו׳ נספח

 כאמור בפניה הזוכה המציע את לחייב מבקשת והרשות ככל לחילופין
 8.10 בסעיף כבר הכלולה ההוראה במסגרת יעשה הדבר כי מבקשים אנו

  .המציעים לכל סף כתנאי ולא לחוזה

  . זה הבהרה למסמך 1' בעמ 3  בסעיף לאמור מפנה הרשות

 חתימה מורשה ידי על יערך 8.1 בסעיף האמור התצהיר כי לאפשר נבקש  8.1  12    .52
  .ל"המנכ רק ולא המציע מטעם אחר

 8.2, 8.1 בסעיפים הנזכרים לתצהירים ביחס כי ומודיעה מעדכנת הרשות
 המכרז למסמכי בהתאם אשר), ההצעה לטופס' ו-ו' ב', א נספחים( 8.6-ו

 כי תתיר הרשות, המציע של הכללי המנהל ידי על להיחתם צריכים
 מכח המציע מטעם להצהיר שמוסמך מי יהיה המציע בשם החותם
 .בתצהיר לאמור ביחס במציע תפקידו

 בכתב יעדכן, לעיל כאמור, הכללי המנהל אינו מטעמו החותם אשר מציע
 סעיף את או/ו ל"הנ' א נספח לתצהיר 1 סעיף את) העדכון בצד ויחתום( יד
 ובכל, ל"הנ' ו נספח בתצהיר 2 סעיף את או/ו ל"נה' ב נספח לתצהיר 2

 של פרוטוקול ויצרף המציע בשם לחתום הסמכתו דבר את יפרט מקרה
  .כאמור מוסמך הוא מכוחו המציע

 חתימה מורשה יערוך ב׳ כנספח המצורף התצהיר את כי להבהיר נבקש  8.2  12    .53
  ).המציע של המנכ״ל בהכרח או עצמו המציע ולא( המציע מטעם

 חתימה מורשה ידי על יערך 8.6 בסעיף האמור התצהיר כי לאפשר נבקש  8.6  12    .54
  .ל"המנכ רק ולא המציע מטעם אחר

6.6.3להבהיר כי ההצהרה לענין העמידה בתנאי המקדמי שבסעיף  נבקש  8.6  12    .55

  אליו זיקה בעל או/ו במציע השליטה לבעלי ולא למציע רק מתייחסת

  .כמבוקש מובהר

 במסגרת לצרף נדרשים המציעים אשר המסמכים כי להבהיר נבקש  8.8  13    .56
  .המכרז של האינטרנט לאתר יועלו אשר המסמכים ורק אך הם זה סעיף

  .כמבוקש מובהר
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 כחלק המציעים ידי על נחתמים כבר אשר במסמכים כי להבהיר נבקש  8.8  13    .57
 בהתאם ומצורפים, לעיל 8 לסעיף בהתאם נספחיה על ההצעה מטופס
 כל בשולי המציע של וחותמת בחתימה יהיה די, בשנית זה 8.8 יףלסע
  .בשנית ונספחיה ההצעה פרטי כל את למלא יידרש לא והמציע עמוד

 למסמכים ורק אך הינה הכוונה כי מודגש זאת עם. כמבוקש מובהר
  .ל"הנ 8.8 שבסעיף

 יוכ הגבלה ללא הערבות את להאריך לבקש תוכל לא הרשות כי נבקש  10.1  14    .58
 המכרז לקיום הערבות מתוקף חודשים 12 יהיה המקסימלי הרף

 לאישור כפופה תהיה נוספת הארכה כל כאשר, המכרז למסמכי בהתאם
  . ובכתב מראש המפעיל

  .נדחית הבקשה

  .לעיל 64  לשאלה המענה לסיפא מפנה הרשות, זאת עם

59.    14  10.1   לקיום הערבות במכרז זכייה של במקרה כי במפורש יצוין כי נבקש 
  .החוזה ערבות הפקת עם לזוכה תוחזר המכרז

 תעביר הערבות תוקף תום לפני אף במכרז הפסד של במקרה, כן כמו 
  .המכרז לקיום הערבות את במכרז זכו שלא למציעים הרשות

 כמבוקש מובהר.

 

 כמבוקש מובהר.  

 המילה את להוסיף נבקש ״והמציע״ המילה רלאח השלישית בשורה  10.1  14    .60
  .״הזוכה״

  .מתקבלת הבקשה

 ימים 10 מבין ״המאוחר במילים ימים״ 7״ המילים את להחליף נבקש  10.2  14    .61
 בסעיף הקבוע הניסוח את תואמת זו הערה[ לחתימתו״ שהועבר מיום
  ]. להלן 14.1

  .מתקבלת הבקשה

 כן״ ״לעשות ועד מ״מבלי״ החל ליםהמי להחליף נבקש הרביעית בשורה  10.2  14    .62
 המציע במהלכה אשר ימים 3 בת ״בהודעה במילים החמישית בשורה

  .כאמור״ פעל לא

  .מתקבלת הבקשה

 בסעיף המפורטים במקרים ״או להוסיף נבקש ״לתקנות״ המילים לאחר  10.5  14    .63
  .לעיל״ 10

  .מתקבלת הבקשה

 וכי הגבלה ללא ההצעה את להאריך לבקש תוכל לא הרשות כי נבקש  11  15    .64
 בהתאם ההצעה תוקף ממועד חודשים 12 יהיה המקסימלי הרף

 המפעיל לאישור כפופה תהיה נוספת הארכה כל כאשר, המכרז למסמכי
  .ובכתב מראש

  . נדחית הבקשה

 שיקול הפעלת תוך תפעל, מינהלי-ציבורי כגוף, הרשות כי, מובהר זאת עם
 להוראות בהתאם, התקין מינהלה לכללי לב בשים, ומקצועי ענייני דעת

  .דין כל פי-ועל, המכרז מסמכי
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 תהיינה המכרז תוצאות בו במקרה תפעל הרשות כיצד להבהיר נבקש  12.3.3  16    .65
 כזוכה והוכרז ביותר הגבוהה ההצעה את שהציע אחד מציע שישנו
 במקרה האם. לחלוטין זהות הצעות הגישו אחרים ומציעים 1 מספר
 בשלב להשתתף יידרש 1 מספר כזוכה שהוכרז המציע כאמור

  ?ההתמחרות

 הזמנת לטופס 12.3.3 לסעיף השנייה הפסקה להוראות מפנה הרשות
  .ההצעות

  .נדחית הבקשה .חלוט״ דין ״בפסק להוסיף נבקש ״מוסמך״ המילה לאחר השניה בשורה  12.5  16    .66

 וכהלז המכרז ערבות תוחזר זה בסעיף המתוארות בנסיבות כי נבקש  12.5  16    .67
  . בוטלה שזכייתו המקורי

  .החוזה להוראות בהתאם ייעשה והדבר מתקבלת הבקשה

, משפטי הליך בעקבות הזוכה עם ההתקשרות ביצוע הפסקת של במקרה  12.5  16    .68
 על בוצעו שכבר הפעולות בגין המקורי לזוכה שישולם פיצוי לקבוע יש

 בפתיחת עיכוב של במקרה להסכם 4.2.3שנקבע למשל בסעיף  כפי( ידו

  ).השדה

  .נדחית הבקשה

 ״בהתאם להוסיף נבקש המכרז״ ״לקיום המילים לאחר השניה בשורה  14.3  17    .69
  .המכרז״ מסמכי להוראות

  .מתקבלת הבקשה

 ״בהתאם להוסיף נבקש הראשונה בשורה ״החוזה״ המילה לאחר  14.4  17    .70
  .להוראותיו״

  .מתקבלת הבקשה

 הצדדים שני ידי על חתימתו לאחר זההחו ביטול כי להבהיר נבקש  19.1  18    .71
  . החוזה להוראות בהתאם ורק אך ייעשה

  .כמבוקש מובהר

 של זכייה לבטל רשאית הרשות תהיה נסיבות באילו להבהיר נבקש  19.1  18    .72
  .זה בסעיף הקבועות להוראות בהתאם זוכה מציע

 מכל זוכה מציע של הזכייה את לבטל רשאית תהא הרשות כי מובהר
  .דין כל פי-על או/ו המכרז מסמכי להוראות אםבהת סיבה
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 המציעים את תעקוף הרשות כי סביר זה אין. הסעיף את למחוק נבקש  20.1  19    .73
  .המכרזי ההליך במסגרת מאמציהם לאור הזוכים או/ו

 שלישיים לצדדים הרשאה תעניק שהרשות ככל כי נבקש, לחילופין
 יהיו לא שלישיים םלצדדי שיינתנו התנאים) א( אז, השירותים למתן

 בכך יהיה לא) ב, (הזוכים המציעים מחויבים בהם התנאים על עדיפים
 או המפעיל של והחניות השירות ממקומות שטחים לגריעת להביא כדי

 אותו של שילובו טרם ההרשאה היקף על לרעה אחרת בדרך להשפיע
 ימים 90 תוך החוזה את לבטל זכות תהיה למפעיל) ג( וכן, נוסף מפעיל

  .נוסף מפעיל אותו של שילובו על הרשות מהודעת

 הרשאות להעניק כוונה אין זה בשלב כי מבהירה הרשות. נדחית הבקשה
  .זה מכרז במסגרת שיוענקו לאלו מעבר נוספות

  .3' מס הבהרות למסמך 1 בסעיף לאמור מפנה הרשות זה בהקשר

74.    20  25  
  . יחסו הינו אליכם שיועבר ומהמידע מהנתונים נכבד חלק

  .מאיתנו מקדים באישור שלו פרסום כל נתנה מכך

  הרשות מדגישה כי לא ניתן לבקש חיסיון גורף על כל מסמכי ההצעה.

 6 סעיף להוראות מפנה הרשותניתן לבקש חיסיון ספציפי, ולעניין זה 
, לרבות האמור שם כי ההחלטה הסופית תהיה של הרשות ההצעה לטופס
   .בלבד

 ״מסמכי במילים המתחיל בסעיף האחרון המשפט תא למחוק נבקש  26  20    .75
  .סופו ועד יוחזרו״ המכרז

  .מתקבלת הבקשה

 ״המשלוח״ ועד השניה בשורה ב״תוך״ החלות המילים למחוק נבקש  28.2  20    .76
  .מסירתה״ ״בעת במילים ולהחליפן השלישית בשורה

  .נדחית הבקשה

 טופס  .77
  ההצעה

 בגרסאות ולהגיש למלא מציעה על אשר המסמכים כל את לקבל נבקש  כללי  2
  .וורד

  .נדחית הבקשה

 ההתקשרות לצורך אחד חתימה מורשה הסמיך שהמציע ככל כי נבקש  מבוא  2    .78
  .יד בכתב השני המיותר הקו את למחוק רשאי יהיה המציע אז במכרז

  .מתקבלת הבקשה

  .תמתקבל הבקשה  .״בכתב״ להוסיף נבקש ״למציעים״ המילה לאחר השניה בשורה  2.1  3    .79

 הזמנת בטופס לאמור בהתאם ״וזאת להוסיף נבקש הסעיף בסוף  2.2  3    .80
  .ההצעות״

 מסמכי להוראות בהתאם וזאת: "הבאות המילים ייתוספו הסעיף בסוף
  ".הדין או/ו המכרז

  .מתקבלת הבקשה  .19.2 לסעיף 18.2 מסעיף ההפניה את לתקן נבקש  2.3  3    .81
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 ״בהתאם להוסיף נבקש ״הרשות״ המילה לאחר השניה בשורה  2.4  3    .82
  .ההצעות״ הזמנת טופס להוראות

: הבאות המילים ייתוספו" הרשות" המילה לאחר השנייה בשורה
  ".המכרז מסמכי להוראות בהתאם"

 הסמיך שהמציע ככל כי נבקש, ההצעה טופס בשולי עו״ד באישור  -  4    .83
 רשאי יהיה המציע אז במכרז ההתקשרות לצורך אחד חתימה מורשה
  .אחד מורשה ידי על לחתימה שיתייחס כך באישור האמור את לתקן

  .מתקבלת הבקשה

 רשימת  6    .84
  נספחים

 רלוונטיים שאינם לנספחים להתייחס יש כיצד הבהרה לקבל נבקש
 המציע האם –) משותפת להצעה המתייחסים הנספחים למשל( למציע
 הנספחים את למחוק רשאי שהוא או אלה מסמכים על לחתום מחויב

  ?ריקים להשאירם או אלכסוני קו תבאמצעו

 סעיף הוראות במסגרת להצעה יצורפו למציע רלוונטיים שאינם נספחים
  .בשוליהם המציע ידי-על חתומים כשהם, ההצעות הזמנת לטופס 8.8

 רשימת  6    .85
  נספחים

  .מתקבלת הבקשה  .8.8 לסעיף 8.10 מסעיף ההפניה את לתקן יש ט׳ בנספח

 חתימה מורשה ידי על להיחתם יוכל זה תצהיר כי קשנב – 1 בסעיף  א׳ נספח  7    .86
  .המנכ״ל רק ולא המציע מטעם מוסמך

  .לעיל 54  -  52  לשאלות למענה מפנה הרשות

 כפי ״או להוסיף נבקש ות״התאגד ״בתעודת המילים לאחר – 1 בסעיף  א׳ נספח  7    .87
  .שם״ שינוי תעודת באמצעות שתוקן

  .מתקבלת הבקשה

 לנושאי הכוונה נוספים״ ב״מנהלים אם להבהיר נבקש – 1.5 בסעיף  א׳ נספח  7    .88
  ?דירקטורים שאינם אחרים משרה

  .כמבוקש מובהר

 החתימה למורשי הכוונה זה בסעיף אם להבהיר נבקש – 1.6 בסעיף   א׳ נספח  7    .89
 על שחתמו המורשים רק שמא או המכרז לצורכי מכושהוס

  . המסמכים

 ככל המיותרים הקווים את למחוק רשאי המציע האם להבהיר נבקש 
  .המכרז לצרכי מטעמו אחד מורשה הסמיך שהמציע

 למורשי וגם המכרז לצרכי שהוסמכו החתימה למורשי גם היא הכוונה 
 .המסמכים על שחתמו החתימה

  

 כמבוקש מובהר.  

 במציע העניין בעלי של הפרטים את רק לפרט יש זה בסעיף כי מובהר  ?הדירקטורים פרטי את להשמיט ניתן כאן גם האם – 1.7 בסעיף  א׳ נספח  7    .90
  '.א נספח לאותו 1.4 בסעיף פורטו שלא

 ״ותעודות להוסיף נבקש ההתאגדות״ ״תעודת המילים לאחר – 3 בסעיף  א׳ נספח  7    .91
  .שם״ שינוי

  .מתקבלת הבקשה
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 מורשה הסמיך שהמציע ככל כי נבקש, התצהיר בשולי עו״ד באישור  א׳ נספח  7    .92
 את לתקן רשאי יהיה המציע אז במכרז ההתקשרות לצורך אחד חתימה
  .אחד מורשה ידי על לחתימה שיתייחס כך באישור האמור

  .מתקבלת הבקשה

 כפי או״ להוסיף נבקש התאגדות״ ״בתעודת המילים לאחר – 1 בסעיף  ב׳ נספח  8    .93
  .שם״ שינוי תעודת באמצעות שתוקן

  .מתקבלת הבקשה

 חתימה מורשה ידי על להיחתם יוכל זה תצהיר כי נבקש – 2 בסעיף  ב׳ נספח  8    .94
  .המנכ״ל רק ולא המציע מטעם מוסמך

  .לעיל 54  -  52  לשאלות למענה מפנה הרשות

 נדרש מסמכים אילו, ההשכרה רישיון מלבד, להבהיר נבקש – 3 בסעיף  ב׳ נספח  8    .95
  .זה לתצהיר לצרף המציע

 הרשות בזכות לגרוע באמור אין. נוספים במסמכים צורך אין כי מובהר
 בבקשה למציעים לפנות, ההצעות הזמנת לטופס 16 בסעיף הקבועה
  .להשלמות

 סניפים שני בטבלה לציין המציע על האם להבהיר נבקש – 4 בסעיף  ב׳ נספח  8    .96
 פעילות מקיים הוא בהם הסניפים כל את או בחירתו פי על בלבד

  . השכרה

  .סניפים בשני לנקוב די כי מובהר

 מורשה הסמיך שהמציע ככל כי נבקש, התצהיר בשולי עו״ד באישור  ב׳ נספח  8    .97
 את לתקן רשאי יהיה המציע אז במכרז ההתקשרות לצורך אחד חתימה
  .אחד מורשה ידי על לחתימה שיתייחס כך באישור האמור

  .מתקבלת הבקשה

 ״והתשלומים המילים להחליף נבקש השניה בשורה השלישית בפסקה  ה׳ נספח  11    .98
  .יהיה״ נוסף תשלום ״וכל במילים יהיו״

  .מתקבלת הבקשה

  ו׳ נספח  12    .99

  1ו׳ ונספח

 כפי ״או להוסיף נבקש התאגדות״ ״בתעודת מיליםה לאחר – 1 בסעיף
  .מתקבלת הבקשה  .שם״ שינוי תעודת באמצעות שתוקן

 ו׳ נספח  12    .100
  1ו׳ ונספח

 חתימה מורשה ידי על להיחתם יוכל זה תצהיר כי נבקש – 2 בסעיף
  .המנכ״ל רק ולא המציע מטעם מוסמך

  .לעיל 54  -  52  לשאלות למענה מפנה הרשות

 ו׳ נספח  12    .101
  1ו׳ ונספח

 הקווים את למחוק רשאי המציע האם להבהיר נבקש – 3.1 בסעיף
  .המכרז לצרכי מטעמו אחד מורשה הסמיך שהמציע ככל המיותרים

  .כמבוקש מובהר
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 ו׳ נספח  12    .102
  1ו׳ ונספח

 מהמילה החל הטקסט את למחוק נבקש - 3.3 סעיף של שניה בתבליט
 מציע כל כי כאן הדרישה. הסעיף סוף ועד הראשונה בשורה ״ובמידה״

 העבודה משרד למנכ״ל לפניה יתחייב) לאו אם ובין במכרז זכה אם בין(
 עמידה של וולונטרית בחינה לצורך החברתיים והשירותים והרווחה
 בכך ודי הנ״ל המכרז של בהקשר סבירה איננה זה חוק בהוראות

  . הסף בתנאי עומדים הם כי ו׳ נספח במסגרת יצהירו שהמציעים

 כאמור בפניה הזוכה המציע את לחייב מבקשת והרשות ככל לחילופין
 8.10 בסעיף כבר הכלולה ההוראה במסגרת יעשה הדבר כי מבקשים אנו

  .המציעים לכל סף כתנאי ולא לחוזה

  זה הבהרה למסמך 1' בעמ 3  יףבסע לאמור מפנה הרשות

 ו׳ נספח  12    .103
  1ו׳ ונספח

 מורשה הסמיך שהמציע ככל כי נבקש, התצהיר בשולי עו״ד באישור
 את לתקן רשאי יהיה המציע אז במכרז ההתקשרות לצורך אחד חתימה
  .אחד מורשה ידי על לחתימה שיתייחס כך באישור האמור

  .מתקבלת הבקשה

 בפברואר 28 – הערבות תוקף תאריך את להשלים נבקש – 4 בסעיף  ז׳ נספח  16    .104
2017.  

 הערבות לנוסח 4 בסעיף להשלים יש אותו, העדכני הערבות תוקף תאריך
, 31.3.17 הינו) העניין לפי, 1'ז נספח או' ז נספח( המציע ידי- על שיוגש
 במסגרת יפורסם הדבר יהיה וכך הובמיד להשתנות עשוי הוא כי ומובהר
  .הבהרה

 להשאיר צורך יש המכרז במסגרת שיוגש בנוסח האם להבהיר נבקש   ז׳ נספח  16    .105
  .נסירן כי שמצופה או השוליים הערות את

 ״ותעודות להוסיף נבקש ההתאגדות״ ״תעודת המילים לאחר כן כמו 
  .שם״ שינוי

 ייםהשול הערות את יכלול שהנוסח צורך אין כי מובהר. 

 מתקבלת הבקשה.  

 הערות את תכלול אשר ערבות תפסול לא הרשות כי מובהר זאת עם
  ".שם שינוי ותעודות" המילים את תכלול לא אשר ערבות או/ו השוליים

 ועד ״להוראה״ במילה השלישית בשורה החל המשפט להחליף נבקש  2.2  4  חוזהה  .106
 בניסוחו מאחר, לחוזה״ הרלוונטי הנספח ״להוראות במילים סופו

  .השונים המכרז מסמכי בין לעדיפות ביחס ודאות חוסר יוצא הקיים
  .זה הבהרות למסמך 6  לשאלה לתשובתה מפנה הרשות

 המשפט את למחוק נבקש ״בסיסיים משולבים הרשאה דמי״ בהגדרת  2.4  5    .107
 רלוונטי אינו זה משפט. ופוס ועד ״ואשר״ במילה הרביעית בשורה החל
  .זכתה כבר וההצעה מאחר זה בשלב

  .הסעיף בנוסח שינוי יחול לא
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 ״לרבות״ המילה את למחוק נבקש הראשונה בשורה – ״היתר״ בהגדרת  2.4  5    .108
 כן כמו. ״מחייב״ המילה את להוסיף נבקש ״תקן״ המילה ולאחר
 ובשורה ת״חוזי התחייבות פי על או/״ו את למחוק נבקש השניה בשורה

  .מוסמכת״ רשות ״של להוסיף נבקש ״אחרת״ המילה לאחר השלישית

  .לעיל 8  לשאלה למענה מפנה הרשות

 בשורה ״רכב״ המילה לאחר להוסיף נבקש – ״רכב השכרת״ בהגדרת  2.4  5    .109
 להוסיף ורה״״בתמ המילה ולאחר נלווה״ ״וציוד המילים את הראשונה

 במהלך הלקוח לשימוש נלווה ציוד מכירת ״לרבות המילים את
  . ההשכרה״

  .לעיל 9  לשאלה למענה מפנה הרשות

  .זה הבהרות למסמך 'ב נספחל מפנה הרשות  ."נוספים שירותים ודמי שירותים דמי" עלות לברר נבקש  2.4  5    .110

 המילה את למחוק נבקש הראשונה בשורה – ״דין כל״ בהגדרת  2.4  6    .111
  .״לרבות״

  .נדחית הבקשה

 המדד שיהיה כך יושלמו הפרטים כי נבקש – ״הבסיסי המדד״ בהגדרת  2.4  6    .112
  .החוזה על הרשות חתימת במועד הידוע

 המכרז פרסום במועד הידוע המועד הינו הבסיסי המדד כי מובהר
   .8/16 מדד קרי), 29.9.16(

 הזוכה שהמציע מכיוון זה בסעיף ״המפעיל״ הגדרת את למחוק נבקש  2.4  6    .113
 הזוכים לכלל שמתייחסת זו והגדרה, להסכם במבוא כמפעיל מוגדר כבר

  .ודאות אי יוצרת

 לחוזה 2.4 בסעיף המפעיל הגדרת כי מובהר. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא
  .משלימות הינן לחוזה שבמבוא וההגדרה

 נבקש. ברור איננו לחוזה א׳ כנספח המצורף המפרט – ״המפרט״ הגדרת  2.4  6    .114
 משתלב הוא כיצד ולהבהיר האמור המפרט של וביאור הסברים לקבל
  .ג׳ לנספח 12 בסעיף המשולבים התרשימים עם

  .לעיל 12  לשאלה למענה מפנה הרשות

 זו בהגדרה האמור בין הסתירה את הבהירו נא – ״הנייד דהציו״ הגדרת  2.4  6    .115
 ואולם הנייד הציוד את יתקינו הרשות או/ו המפעיל כי בכך המכירה
 ידי על ורק אך ויותקן יירכש הנייד הציוד כי מפורשות מצוין 7.4 בסעיף
  . המפעיל

 תתקין הרשות כי ייתכן, לחוזה 7.4 בסעיף האמור אף- על כי מובהר
  .המלאה בבעלותה יישאר אשר, נייד ציוד רותהשי במקומות

 אשר הנייד הציוד ברשימת לעיין יוכלו המציעים מתי לדעת נבקש  2.4  6    .116
  .י״ב בנספח מפורטת להיות אמורה

  .לעיל 16  לשאלה למענה מפנה הרשות
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 זו בהגדרה האמור בין הסתירה את הבהירו נא – ״קבוע הציוד״ הגדרת  2.4  7    .117
 ואולם הקבוע הציוד את יתקינו הרשות או/ו המפעיל כי בכך המכירה
 על ורק אך ויותקן יירכש הקבוע הציוד כי מפורשות מצוין 7.4 בסעיף
  .המפעיל ידי

 כאן ולתח אשר, לעיל זו בהבהרה 115  לשאלה הרשות תשובת ראה
  .המחוייבים בשינויים

 ההקמה עבודות עם בקשר המפעילים יקבלו תשתית איזו להבין נבקש  2.4  7    .118
  .ידם על להתבצע הנדרשות

 הקבועה הציוד ברשימת לעיין יוכלו המציעים מתי לדעת נבקש כן כמו
  .י״א בנספח מפורטת להיות אמורה אשר

  .לעיל 16  לשאלה למענה מפנה הרשות

 מהשירותים חלק כי מצוין ההגדרה במסגרת – ״השירותים״ הגדרת  2.4  7    .119
 ״לרבות המילים את למחוק נבקש. השירות מקומות הקמת את כוללים

 אותם מהשירותים חלק איננה וההקמה מאחר השניה בשורה הקמתם״
  .מספק המפעיל

  .לעיל 15  לשאלה למענה מפנה הרשות

 תספק הרשות אשר התשתית לגבי יותר ברור הסבר לקבל נבקש  2.4  7    .120
 חלק ואיזה זו ״הקמה״ כוללת מה להבין מנת על הזוכים למציעים
  .בכלל אם, הרשות ידי על נעשה מההקמה

  .לעיל 16  לשאלה למענה מפנה הרשות

121.    7  2.4  
 מהו להחליט שתוכל היחידה הינה שהרשות סביר לא :"קבוע ציוד"

  . הצדדים בין להידון חייב זה נושא. קבוע ציוד

  .הזוכה של רכושו יישארו יציב שהזוכה שהדלפקים להגדיר יש בנוסף

 דעתה שיקול לפי תהיה נייד ציוד או קבוע ציוד הינו ציוד האם ההכרעה
 למקומות להיגרם שעלול לנזק לב בשים היתר ובין, הרשות של הבלעדי
  .הוצאותו/  מפירוקו כתוצאה והתשתיות השירות

 המענה לסיפא מפנה הרשות, זאת עם. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא  .סביר״ ״באופן להוסיף נבקש ״נדרש״ המילה לאחר השלישית בשורה  3.4  8    .122
  .לעיל 64  לשאלה

 לא המנהל בו במקרה אם זולת"את המילים  להוסיף, הסעיף של בסיפא  3.4  8    .123

  ".סביר לא זמן פרק במשך זמין

-על שהוסמך למי או/ו למנהל הכוונה כי יובהר זאת עם. נדחית הבקשה
  .ידיו

 תימנע לא ״אשר להוסיף נבקש ״ובכתב״ המילה לאחר הרביעית בשורה  3.5  8    .124
  .סבירים״ מטעמים אלא

 המענה לסיפא מפנה הרשות, זאת עם. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא
  .לעיל 64  לשאלה

 ולכתוב" הרשות אישור את כך לשם שקיבל"את המילים  למחוק  3.5  8    .125

  ".סביר זמן תוך לרשות כך על שהודיע"במקומם 
  .נדחית שההבק
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 תקופת תחילת לאחר שבועיים מתחילה ההקמה שתקופת העובדה לאור  4.1.1  8    .126
 לנספח בהתאם( השדה פתיחת לפני ימים 15 עד ומסתיימת ההתקשרות

 להערכתכם זמן כמה תבהירו כי נבקש), ההקמה עבודות נספח - ג׳
 בהן להתחיל הזוכה על מצופה והאם ההקמה עבודות להימשך צפויות
  . ידוע לא השדה פתיחת מועד כאשר אפילו

  .לעיל 3  לשאלה למענה מפנה הרשות

 ישיבת תתקיים בו במועד רק תחל ההקמה״ ״תקופת לפיו כאן האמור  4.1.1  8    .127
 נספח( ג׳ לנספח 6.9 בסעיף לאמור מסוימת בסתירה עומד ביצוע קדם

 קדם ישיבת טרם שלבים שלושה יש התקופה לפיו) ההקמה עבודות
  .הבהרתכם נא. הביצוע

 צפויה בו למועד ביחס הבהרתכם את נבקש, לעיל לאמור מעבר
 ייקבע המועד כי זה בסעיף ומצוין מאחר הביצוע קדם ישיבת להתקיים
 לוחות קובע) ההקמה עבודות נספח( ג׳ לנספח 6.9 סעיף ואילו בהמשך
  . מוגדרים זמנים

 6.9 בסעיף האמור לבין ההרצה בין היחס מה הבהרתכם אנ כן כמו
  .בו מצוינת אינה וההרצה מאחר), ההקמה עבודות נספח( ג׳ לנספח

 טרם בין, השדה של המתוכנן הפתיחה למועד ביחס הודאות חוסר לאור
  ).הרשות של הדחייה זכויות לאור( לאחריו גם אך החוזה חתימת

  .לעיל 4  לשאלה למענה מפנה הרשות

 בהתאם המנהל של החלטה קבלת עם מיד לזוכה תודיע הרשות כי נבקש  4.2  8    .128
 על 2.2.2.2 לסעיף בהתאם לדחייה אחרת סיבה כל או 2.2.2.1 לסעיף
 תקופת עם בקשר מיותרות הוצאות יוציא לא הזוכה שהמציע מנת

  .ההקמה

  .לעיל 20  לשאלה למענה מפנה הרשות

 תוארך ההקמה תקופת, דחייה של מקרה בכל כי להוסיף מבוקש  4.2      .129
  .שנה מחצי תפחת ולא בהתאם

 של מקרה בכל כי להבהיר מבקשת הרשות, זאת עם יחד. נדחית הבקשה
 תקופת להתאמת הרשות תפעל הזמנים לוחות של ושינויים דחיות

  .במכרז לזוכה הולם מענה יספקו הזמנים לוחות שבו באופן ההקמה

 לאור הנ״ל״ מהתקופות איזו תחילת ב״דחיית הכוונה למה הבהירו נא  4.2.1  8    .130
  . 2.2.1 בסעיף ברורים זמנים לוחות כלל נקבעו לא כי העובדה

  .לעיל 21  לשאלה למענה מפנה הרשות

להוסיף את  יש", למפעיל להודיע רשאית"המילים  לאחר, ברישא  4.2.1  8    .131

  ".לפחות מראש ימים 30"המילים 

 המענה לסיפא מפנה הרשות, זאת עם. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא
  .לעיל 64  לשאלה
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 כמו. השלישית בשורה האמורה״ התקופהב״ כוונתכם למה הבהירו נא  4.2.2  8    .132
 מפורשות שנקבע ככל ״אלא המילים את הסעיף בסוף להוסיף נבקש כן

  .בחוזה״ או/ו המכרז במסמכי אחרת

  .לעיל 22  לשאלה למענה מפנה הרשות

 המתוכנן הפתיחה דמוע להיום נכון כי מבינים אנו לפרסומים בהתאם  4.2.3  8    .133
  ?הרשות של הנוכחית ההערכה זוהי האמנם – 2017 באפריל להיות צפוי

  .לעיל 1  לשאלה למענה מפנה הרשות

 לה היוודע עם מיידי באופן הזוכים המציעים את תיידע הרשות כי נבקש  4.2.3  8    .134
  .השדה חתפתי במועד הצפוי עיכוב כל על

  .לעיל 25  לשאלה למענה מפנה הרשות

 והמציע תימחק הפסקה כי הראשון התבליט של השניה בפסקה נבקש  4.2.3  8    .135
 בהתאם זכאי הוא לו לפיצוי זהה באופן לפיצוי זכאי יהיה הזוכה
 הזוכה המציע, תהשונו התקופות להגדרת בהתאם שהרי, השני לתבליט
 הפתיחה מועד לפני אף השירות מקומות בהקמת להתחיל אמור

  .כך עם בקשר בהוצאות לשאת בהחלט ועשוי השדה של המתוכנן

  .לעיל 26  לשאלה למענה מפנה הרשות

136.    8  4.2.3  

 

 להוסיף קשנב ״השדה״ המילה לאחר השניה בשורה התבליטים בשני
  .המתוכנן״ הפתיחה מועד ״לעומת

  .חודשים 6 -ל חודשים 12 - מ התקופות את לקצר נבקש בסעיף

137.    8  4.2.3  

  

 בהתאם סיום הודעת ימסור והזוכה והמציע היה כי להבהיר נבקש
 החוזה ערבות את מיידי באופן יקבל הזוכה המציע, זה בסעיף לאמור
  .לרשותו

  .עילל 27 לשאלה למענה מפנה הרשות

138.    8  4.2.3  

  

 להאריך נבקש, השני התבליט של הראשונה בפסקה השלישית בשורה
  .עסקים ימי 30 -ל עסקים ימי 15 -מ המועד

  .לעיל 26  לשאלה למענה מפנה הרשות

139.    8  4.2.3  

  

 תא למחוק נבקש, השני התבליט של השניה בפסקה הרביעית בשורה
 מנת על עמל אלה בנסיבות הזוכה והמציע מאחר ״והסבירות״ המילה
 מן זה ואין הרשות לדרישות בהתאם השירות מקומות את להקים
 בפועל הוא וכך הרשות קביעת פי על ייבחנו בפועל הוצאותיו כי ההיגיון
  .בכפו עוול לא על השדה פתיחת מועד דחיית בשל ייקנס
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140.   8  4.2.3  

  

 השניה החלופה את למחוק נבקש, השני התבליט של השניה בפסקה
 על מלא פיצוי לקבל הזוכה המציע על – הפיצוי גובה את המגבילה
  .ההקמה בעבודות בפועל הוצאותיו

141.    8  4.2.3  

  

 הראשון המשפט את למחוק נבקש השני התבליט של השלישית בפסקה
 יחל הזוכה המציע, המתוארות בנסיבות כי ייתכן ובהחלט מאחר
 עבודות למשל( לחזקתו שירות מקומות קבלת טרם אף הקמה דותבעבו
  ).תכנון

142.    8  4.2.3  

  

 להוסיף נבקש ״אלו״ המילה אחרי האחרונה הפסקה של השניה בשורה
 לסיים ביקש לא הזוכה המציע בו ״במקרה המילים את ההבהרה לשם
  .החוזה״ את

143.    8  4.2.3  

  

 לפני ימים 90 חותלפ תינתן הברירה זכות למימוש ההודעה כי נבקש
  .לכך להיערך הזוכה למציע לאפשר מנת על ההתקשרות תקופת תום

  .נדחית הבקשה

 הברירה זכות מימוש לשם לשנות הרשות מבקשת אותם והתנאים ככל  4.3.3  9    .144
 נבקש, הזוכה המציע על מוסכמים אינם) ההרשאה דמי שינוי לרבות(

 מימוש את ולהתנות, הברירה זכות למימוש לסרב הזוכה למציע לאפשר
  .הצדדים שני בהסכמת הזכות

  .נדחית הבקשה

 או ״תפעוליים בנימוקים הכוונה למה הבהירו אנא השניה בשורה  4.4  9    .145
  .אחרים״

 המענה לסיפא מפנה הרשות, זאת עם. הבהרה דורשים אינם המונחים
  .לעיל 64  לשאלה

  .נדחית הבקשה  .ימים 30 -ל ימים 90 -מ המועד לקצר נבקש הראשונה בשורה  4.4.3  9    .146

  .נדחית הבקשה  .ימים 7 -ל ימים 30 -מ המועד לקצר נבקש השלישית בשורה  4.4.3  9    .147

  .נדחית הבקשה  .ימים 7 -ל ימים 45 -מ המועד לקצר נבקש הרביעית בשורה  4.4.3  9    .148

 וסופי מלא, יחיד סעד הינו לעיל אמורה"את הסיפא של הסעיף  למחוק  4.4  10    .149

 בגין המפעיל לפיצוי מנגנון לקבוע יש, כן כמו". כאמור ההפסקה בגין

  .ציוד לסילוק דרישה של במקרה לו שנגרמו העלויות

  .נדחית הבקשה
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150.    10  4.4.4   את להוסיף נבקש ״משולבים״ המילה לאחר הראשונה בשורה 
  .שירותים״ דמי, ״ המילים

 במספר ״72״ המספר להחליף נבקש בסעיף האחרונהו השניה בשורה 
  .״24״

 מתקבלת הבקשה.
  

 
 נדחית הבקשה.  

 בהן לשאת נדרש המפעיל אשר ההוצאות לאור, זה בסעיף לאמור בנוסף  4.4.4  10    .151
 השירותים בהן בנסיבות אף, השירות מקומות הפעלת עם בקשר

 נבקש) וותנל והוצאות אדם כוח הוצאות, לדוגמא( זמני באופן מופסקים
 המפעיל, השירותים את זמנית להפסיק המפעיל נדרש בהן בנסיבות כי

 לממוצע השווה בסכום שירותים ניתנו לא במסגרתו יום כל בגין יפוצה
 הימים 90 במהלך השירותים ממתן המפעיל של היומי ההכנסות
 high בתקופת תתרחש הזמנית וההפסקה במידה כאשר, האחרונים

season 40% בתוספת יחושב האמור יהפיצו סכום.  

  .נדחית הבקשה

 המפעיל מן הנדרשת ההשקעה לאור כי סביר לא. זה סעיף למחוק נבקש  4.5  10    .152
 נשוא הטווח ארוכת הפעילות את ולתפעל לתחזק, להקים מנת על

 מטעמי החוזה את לבטל הבלעדי דעתה בשיקול תוכל הרשות, החוזה
 השארת. החוזה להוראות ודבניג מעשה כל עשה שהמפעיל מבלי נוחות
 בהתחשב המכרז על להתמודד ממציעים למנוע עשויה זה סעיף

  .שכזו צדדית חד השתחררות ביכולת המובנים בסיכונים

  .נדחית הבקשה

 תספק הרשות אשר התשתית לגבי יותר ברור הסבר לקבל נבקש  5  10    .153
 חלק ואיזה זו ״הקמה״ כוללת מה להבין מנת על הזוכים למציעים

  .בכלל אם, הרשות ידי על נעשה הקמהמה

  .לעיל 16  לשאלה למענה מפנה הרשות

154.    10  5.1.1   להציב רק או הקבע מבנה את לבנות האמור זה הוא המפעיל האם 
  ?החניות וסימון המבנה של פנימי תכנון+  לו שיימסר במבנה דלפק

 לנכון שנמצא ככל המבנה את לשלט נבקש בנוסף.  

 שהוקצו החניות וסימון פנימי תכנון על אחראי יהיה במכרז הזוכה 
 .בלבד עבורו

 החוזה הוראות פי על ייעשה המבנה שילוט.  

 שתוגש הבניה להיתר הבקשה על כבעלים תחתום הרשות כי להבהיר יש  5.1.2  10    .155
  .המפעיל ידי על

יחס לחתימתה על היתר , בלחוזה 5.1.2 סעיף להוראות מפנה הרשות
  .בנייה

 המפעיל ידי על התכנון תוצרי להגשת ברורים זמנים לוחות לקבוע נבקש  5.1.5  10   .156
 6.9 בסעיף בטבלה ג׳-ו ב׳ לשלבים ביחס הזמנים ללוחות שלהם והיחס
  .ההקמה בנספח

 ומבהירה) לחוזה' ג נספח( ההקמה עבודות נספח להוראות מפנה הרשות
 בהתאם שינוי בהם נעשה אם אלא, לנספח בהתאם ויהי הזמנים לוחות כי

  .ונספחיו החוזה להוראות
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 מצד תגובה שהיעדר כך זה בסעיף הקבוע המנגנון את לתקן נבקש  5.1.5  10   .157
 המפעיל ידי על התכניות מהגשת עסקים ימי 7 של זמן פרק תוך הרשות
 כתוב בה בדרך המנגנון השארת משמעות. התכנון תוצרי כאישור ייחשב
 יידרש עדיין והמפעיל מאחר הגיונית לא בעמדה המפעיל את תעמיד
 הרשות מצד התייחסות כל לו שיש מבלי הזמנים בלוחות לעמוד

 ).צורך בכך שיש ככל( התכנון תוצרי את לתקן לו תאפשר אשר לתוכניות

 64  לשאלה המענה לסיפא מפנה הרשות. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא
  .לעיל

158.   10  5.1.5   להוסיף את המילים  נבקש" לדחות ברצונה אם"המילים  לאחר
  ."סבירים מטעמים"

 לא"למחוק את הסיפא של הסעיף המתחילה במילים  נבקש, בנוסף 
  ".התייחסות הרשות ידי על ניתנה

 המענה לסיפא מפנה הרשות, זאת עם. חלקיה שני על נדחית הבקשה
  .לעיל 64  להלשא

 מאמציו אף על המפעיל באשמת שלא עיכוב שייגרם ככל כי נבקש  5.1.6  10   .159
 סבירות בחוסר תפעל שהרשות ככל או ההסכם בהוראות ועמידתו

 לא אזי, התכנון תוצרי או/ו מסמכי שינוי או תיקון, לדחייה בדרישותיה
 התחייבויותיו בביצוע מצדו עיכוב עם בקשר באחריות המפעיל יישא

  .האמורות

 64  לשאלה המענה לסיפא מפנה הרשות. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא
  לעיל.

 בכך מותנה יהיה זה בסעיף הקבוע הרשות של אחריותה היעדר כי נבקש  5.1.9  11   .160
  .בזדון או רשלנותב פעלה לא שהרשות

  .נדחית הבקשה

 או/ו לטיבו אחראי יהיה לא שהמפעיל כך הסעיף את לתקן נבקש  5.1.9  11   .161

 שהציבה דרישות או/ו להנחיות בהתאם שבוצע תכנון של לתוקפו

  .הרשות

  .נדחית הבקשה

 לכלל אחראי המפעיל כאילו משתמע ממנו זה בסעיף האמור לאור  5.2.1  11   .162
 עם בקשר המפעילים יקבלו תשתית איזו להבהיר נבקש ההקמה עבודות
  .ידם על להתבצע הנדרשות ההקמה עבודות

  .לעיל 16  לשאלה למענה מפנה הרשות

 נותנים ב"ע מוגשת ההצעה שהרי? לקבל המפעיל על היתרים אילו  5.2.1  11   .163
 החניות' ומס גודל, למיקום רבאש המכרז בחוברת שפרסמתם מוגדרים
  .ידכם על המוצע

  .לעיל 39  לשאלה למענה מפנה הרשות
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 לקבלת, ההקמה עבודות לביצוע ברורים זמנים לוחות לקבוע נבקש  5.2.1-5.2.2  11   .164
 ללוחות שלהם והיחס העבודות השלמת על ואישור קבלה תעודת
  .ההקמה בנספח 6.9 בסעיף בטבלה ו׳-ו ה׳ לשלבים יחסב הזמנים

  .לעיל 156  לשאלה למענה מפנה הרשות

 64  לשאלה המענה לסיפא מפנה הרשות. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא  .בסבירות״ ״בפועלה הסעיף בסוף להוסיף נבקש  5.2.4  11   .165
  .לעיל

הוסיף את  נבקש" לקבוע רשאית"המילים  לאחר, הראשונה בשורה  5.2.4  11   .166

  ".סבירים מטעמים"המילים 

 המענה לסיפא מפנה הרשות, זאת עם. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא
  .לעיל 64  לשאלה

-ו 5.2.5  11   .167
5.2.8  

 ימי 7 של זמן פרק תוך הרשות מצד תגובה היעדר כי להבהיר נבקש
 או לחוזה 5.2.5 לסעיף בהתאם ההקמה עבודות להשלמת ביחס עסקים
 לחוזה 5.2.8 לסעיף בהתאם הדרושים המסמכים המצאת עם בקשר
 עבודות השלמת על כאישור או מהרשות קבלה תעודת כמתן ייחשבו
  ).המקרה לפי( ההקמה

 64  לשאלה המענה לסיפא מפנה הרשות. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא
  .לעיל

 מאמציו אף על המפעיל באשמת שלא עיכוב שייגרם ככל כי נבקש  5.2.6  12   .168
 סבירות בחוסר תפעל שהרשות ככל או ההסכם בהוראות ועמידתו

 5.2.4 לסעיף בהתאם תיקונים ביצוע או חוזרת לבדיקה בדרישותיה
 כך בשל שנגרם עיכוב עם בקשר באחריות המפעיל יישא לא אזי, לחוזה
  .בהתאמה תידחה השירותים מתן תקופת ותחילת

 בכך מותנה יהיה זה בסעיף הקבוע הרשות של אחריותה היעדר כי נבקש  5.2.7  12   .169
  .בזדון או ברשלנות פעלה לא שהרשות

 הכרחי תנאי והינו, השירותים את ליתן הרשות לאישור הכוונה כי מובהר  .בסעיף הרביעית בשורה המצוין ההפעלה״ ״היתר מהו להבהיר שנבק  5.2.8  12   .170
  .בפועל השירותים מתן לתחילת

 דחיית בהם במקרים ״למעט המילים את הסעיף בסוף להוסיף נבקש  5.2.8  12   .171
 זה אין. הרשות״ של מחדל או מעשה בשל נגרמה בפועל השירותים מתן
 בשל שלא נגרמת אשר, השירותים במתן דחייה של במקרה כי סביר

 ההרשאה דמי בתשלום המפעיל יחויב, המפעיל שבשליטת נסיבות
  .כאן כמצוין

 עיכוב של במקרה כי מובהר זאת עם. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא
. אלו בנסיבות העוסקות החוזה הוראות יחולו, בשאלה האמורות בנסיבות
  .לעיל 64  לשאלה המענה לסיפא מפנה הרשות, בנוסף



 
 
    

25 

  
 שם

  המסמך
  מענה  שאלה  סעיף' מס עמוד

 לא אם גם שירותים מתן בגין ההרשאה דמי את לשלם החובה: הבהרה  5.2.8+5.4  12   .172
 רק מקובלת ההקמה עבודות השלמת בדבר מהרשות אישור התקבל
 מסיבות נבע החוזה בתנאי עמידה ואי השירותים מתן ואי במידה

 מסיבות גם כלשהו באופן נבע באם אך. בלבד במפעיל התלויות

  .כלשהו בתשלום יישא לא המפעיל הרי ברשות הקשורות

הרשות מבהירה כי במקרה שבו ישנה הוראה מפורשת בחוזה, לפיה עיכוב 
מטיל אחריות על הרשות ו/או מעניק למפעיל זכות כלשהי, לרבות זכות 

  /או זכות אחרת, אזי יחול האמור בהוראה הנ"ל.לפיצוי ו

 מאחר בעייתי הנו השירות מקומות של בהיקפם לשינויים ביחס האמור  5.3  12   .173
 במסגרת לו שנמסרו הנתונים על שלו העסקי המודל את מבסס והמציע
 הצעתו מבנה את לשנות כדי בהם והיה ייתכן ישתנו שאלה וככל, המכרז

  . הכלכלית

 מקומות בהיקף השינוי לשיעור מדרגות להגדיר קשנב, זאת לאור
 או השירות מקומות היקף את המפחית שבשינוי כך והשלכותיו השירות
 שינוי יחול לא, 5% עד של בשיעור הפנימי הפילוח היקף את המשנה
-5 של בהיקף יהיה האמור שהשינוי ככל. המשולבים ההרשאה בדמי
 שהשינוי ככל. לשינוי בהתאם יותאמו המשולבים ההרשאה דמי, 25%

 המשולבים ההרשאה דמי, 25% -מ למעלה של בהיקף יהיה האמור
 החוזה את לבטל אפשרות תהיה למפעיל וכן לשינוי בהתאם יותאמו
  .ובכתב מראש ימים 90 של מוקדמת בהודעה

 המענה לסיפא מפנה הרשות, זאת עם. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא
  .לעיל 64  לשאלה

 כפי ובמצבם במיקומם השירות מקומות במתן הכוונה למה הבהירו נא  6.1  12   .174
  .המפעיל יקבלם מצב באיזה המכרז מהוראות ברור לא –) AS IS( שהם

  לעיל. 14 הרשות מפנה למענה לשאלה 

, זה לסעיף השנייה בשורה" עת בכל" המילים לעניין כי הירלהב מבוקש  6.1     .175
 בהם עסקים ימי 30 של מוקדמת להודעה בכפוף יעשה ההרשאה ביטול
 מבקשת בגינה הסיבה את להסדיר/לתקן האפשרות למפעיל ניתן

  .ההרשאה ביטול את הרשות

 בהתאם תיעשה המפעיל מצד הפרה בשל ההרשאה ביטול כי מובהר
  .לחוזה 33 סעיף להוראות

 השירות במקומות להשתמש מחויב המפעיל כי הכוונה למה הבהירו נא  6.2  12   .176
  .הרשות שקבעה ״לייעודים״ בהתאם

 וכאמור למפעיל שניתנה ההרשאה במסגרת לייעודים הכוונה כי מובהר
  .בחוזה

 להוסיף נבקש ״יבוצעו״ המילה לאחר, הראשונה בשורה השניה בפסקה  6.2  12   .177
  .מטעמו״ מי או להמפעי ידי ״על

 הינה המפעיל אחריות כי מבהירה והרשות הסעיף בנוסח שינוי יחול לא
 המענה לסיפא מפנה הרשות, בנוסף. מטעמו אינו אשר אחר לגורם גם

  .לעיל 64  לשאלה
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 חברת של" Discovery" מסוג אשראי כרטיסי כאן להחריג נבקש  6.5  13   .178
 לגביהם הרשות את יידע שהמפעיל נוספים וכרטיסים מסטרקארד

  .ובכתב מראש ימים 60 של בהודעה

, לבקשה נימוקים יתקבלו ובה נוספת פנייה שתיעשה ככל. נדחית הבקשה
  .מחדש הבקשה את תשקול הרשות

שומר לעצמו את הזכות שלא להשכיר רכב ללקוח זה  המשכיר:  הבהרה  6.6  13   .179
  . Costumer Qualificationל  ובהתאםנהוג או אחר כ

 המפעיל על כי מובהר מקרה ובכל, ל"הנ הנוהג לגבי מידע אין לרשות
  .הסעיף הוראות את לקיים

 ״סביר במילים ״מלא״ המילה את להחליף נבקש הראשונה בשורה  6.7.2  13   .180
  .לדין״ ובכפוף

  .מתקבלת הבקשה

 נוחות״ ״אי המילים לאחר הראשונה בפסקה אחרונה לפני אחת בשורה  6.7.2  13   .181
  .סבירה״ ״בלתי להוסיף נבקש

 יהיו הסעיף ויישום נוחות-אי נחשב למה בקשר הקביעה. נדחית הבקשה
 לסיפא מפנה הרשות, בנוסף. החוזה מנהל של דעתו לשיקול בהתאם
  .לעיל 64  לשאלה המענה

 סביר באופן תסייע הרשות, זה בסעיף האמור אף על כי להבהיר בקשנ  6.7.3  13   .182
 לאפשר מנת על נוספים מפעילים מול שלו באינטראקציה למפעיל
 או למפעיל נזק או הפרעה ללא מיטבי באופן שירותים לספק למפעיל

 מנת על לרשותה העומדים באמצעים תשתמש והרשות, ללקוחותיו
  .סביר באופן נוספים יםהמפעיל כלפי זכויותיה את לאכוף

 כלפי סמכות או חוזי קשר כל אין ולמפעיל מאחר נדרשת זו הבהרה
 .זה לעניין הרשות של לעזרתה יידרש והוא נוספים מפעילים

 שיקול כי מובהר זאת עם. נוספים מפעילים מול תסייע הרשות כי מובהר
 היקף או/ו הספציפיות בנסיבות סיוע נדרש האם לשאלה ביחס הדעת
  .ומוחלט בלעדי באופן הרשות של כולם יהיו, הסיוע הותומ

 ״עם במילים הראשונה״ דרישתה עם ״מיד המילים את להחליף נבקש  6.7.5  13   .183
   .חלוט״ דין פסק קבלת

  .נדחית הבקשה

להוסיף את המילה  נבקש" נזק"המילה  לאחר, הראשונה בשורה  6.7.5  13   .184

 ;"עקיפים או/ו"ילים נבקש למחוק בשורה השלישית את המ ;"ישיר"

  ". בעקיפין או/ו"נבקש למחוק את המילים 

  .נדחית הבקשה

  .נדחית הבקשה  .״ומבקריו״ המילה את למחוק נבקש השניה בשורה  7.1.2  14   .185

  .מתקבלת הבקשה  .זניח״ ״שאינו להוסיף נבקש ״וליקוי״ לאחר הראשונה בשורה  7.1.4  14   .186

 ״בסמוך המילים עם״ ״מייד המילים תא להחליף נבקש השניה בשורה  7.1.4  14   .187
  .ל״

  .נדחית הבקשה
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 מקומות את לתחזק המפעיל מחויבות אודות זה בסעיף האמור לאור  7.1.4  14   .188
  .הרשות ידי על מתבצעת תחזוקה איזו להבהיר נבקש, השירות

 האחזקה נספח להוראות בהתאם תתבצע השירות מקומות אחזקת
  .לחוזה' ז כנספח שצורף האחזקה נספח את יחליף אשר, ב"המצ העדכני

 לא המפעיל כי יובהר ספקות להסרת" –להוסיף בסיפא של הסעיף  יש  7.1.4  14   .189

 מבלאי כתוצאה שנגרמו ליקוי או פגם, קלקול, נזק לתקן אחראי יהיה

 המבנים או/ו המערכות לרבות, בשדה המבנים או/ו המערכות של סביר

 ותיקון השירות מתקני חבשט הרשות ידי על הותקנו או/ו שהוקמו

   ."הרשות של באחריותה יהיו אלו וליקויים פגמים, קלקולים, נזקים

לא יחול שינוי בסעיף והרשות מבהירה כי האחריות תהיה בהתאם לאמור 
  .בנספח האחזקה

 לתחזוקה ביחס יחול לא זה בסעיף הראשונה בפסקה האמור כי נבקש  7.1.5  14   .190
  .ונספחיו לחוזה אםבהת הרשות באחריות מצויה אשר

  .מתקבלת הבקשה

 אשר לתחזוקה ביחס יחול לא זה בסעיף השניה בפסקה האמור כי נבקש  7.1.5  14   .191
  .ונספחיו לחוזה בהתאם הרשות באחריות מצויה

  .הוצאות החזר בדבר הסעיף להוראות מפנה הרשות. נדחית הבקשה

 כדי בה יש אשר עבודה כל לבצע מחויב יהיה לא המפעיל כי נבקש  7.1.5  14   .192
 ההתנהלות על מהותי באופן להשפיע או המפעיל של המיתוג על להשפיע

  . שלו התפעולית
  .לעיל 64  לשאלה המענה לסיפא מפנה הרשות, זאת עם. נדחית הבקשה

" וסבירות" המילה את למחוק נבקש הראשונה בשורה הרביעית בפסקה  7.1.5  14   .193
 מקסימאלי לסך ועד" המילים את למחוק נבקש הרביעית ובפסקה
  ".הרשות עם ובכתב מראש שתואם

  .נדחית הבקשה

 להוסיף נבקש ״בלבד״ המילה לפני החמישית הפסקה של השניה בשורה  7.1.5  14   .194
  .הנוספים״ השירותים ודמי השירותים ״ומדמי

 יחול המשולבים רשאההה דמי מתשלום הפטור כי מובהר. נדחית הבקשה
 ימנע הנוספות העבודות ביצוע הרשות לדעת בהם במקרים ורק אך

  .השירותים כלל את ליתן מהמפעיל

 השירות במקומות כלשהי עבודה יבצע שהמפעיל הרשות בקשת לפני  7.1.5  14   .195

  .בנושא עמו לדון חייבת תהיה היא
  .נדחית הבקשה

למחוק את המילים  נבקש, ההראשונ בשורה, הרביעית בפסקה  7.1.5  14   .196

 ההוצאות כל"במקומם את המילים  ולכתוב" וסבירות ישירות הוצאות"

  ".שהוציא

  .נדחית הבקשה
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197.   14  7.1.5   השורה בסוף" וסבירות"הרביעית יש למחוק את המילה  בפסקה 
 ובכתב מראש שתואם מקסימאלי לסף ועד"המילים  את, הראשונה

לום כך שהחזר ההוצאות לשנות את תנאי התש וכן" הרשות עם
 המפעיל ידי על לתשלום החשבון הגשת ממועד ימים 45ישולם תוך 

  .העבודות השלמת על לאישור קשר בלי
 מכל"להוסיף לאחר המילים  נבקש, השנייה בשורה, השישית בפסקה 

  ".זה בסעיף האמור עם בקשר"המילים  את" וסוג מין

 .הבקשה נדחית 

  

 

 .הבקשה מתקבלת  

 או בטחוניות ושאינן השדה לתפעול הקשורות לנסיבות הכוונה  .״תפעוליות״ בנסיבות הכוונה למה הבהירו אנא, הראשונה פסקהב  7.2.1  15   .198
  .בטיחותיות

 זהים יהיו חלופיים שירות כמקומות שיוקצו השטחים כי להבהיר נבקש  7.2.1  15   .199
 המפעיל ברשות המצויים השירות למקומות ובגישה בגודל מהותי באופן

 יהיה, רמה באותה יהיו לא השירות שמקומות וככל השינוי דרישת רבע
  . ובכתב מראש ימים 90 של בהודעה החוזה את לבטל רשאי המפעיל

  .נדחית הבקשה

 נבקש ״המשולבים״ המילה לאחר הרביעית בשורה השניה בפסקה  7.2.1  15   .200
  .הנוספים״ השירותים ודמי השירותים דמי, ״ להוסיף

  .מתקבלת הבקשה

  .נדחית הבקשה  .״24״ במספר ״72״ המספר להחליף נבקש והשלישית השניה בפסקה  7.2.1  15   .201

  :כדלקמן רביעית פסקה להוסיף נבקש הסעיף בסוף  7.2.1  15   .202

 30 של תקופה על תעלה המניעות שתקופת ככל, לעיל האמור אף ״על
  ״.החוזה את לבטל רשאי יהיה המפעיל אז ימים

  .לחוזה. 4.4 סעיף להוראות נהמפ הרשות. נדחית הבקשה

  הבקשה נדחית.  ".תפעוליות או"למחוק ברישא את המילים  נבקש  7.2.1  15   .203

החמישית  בשורה" וסבירות ישירות עלויות"למחוק את המילים  נבקש  7.2.1  15   .204

  ". העלויות מלוא"ולכתוב במקומם 
  הבקשה נדחית.

 מקום למפעיל תספק הרשות עוד כל השירות מקומות שהעתקת מובהר  7.2.1  15   .205

  .ונגישותו גודלו, ברמתו הזהה חלופי
לעיל  64  לשאלה המענה לסיפא מפנה הרשות. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא

.  
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 מאחר בעייתי הנו השירות ממקומות שטחים לגריעת ביחס האמור  7.2.2  15   .206
 במסגרת לו שנמסרו הנתונים על שלו העסקי המודל את מבסס והמציע
 הצעתו מבנה את לשנות כדי בהם והיה ייתכן ישתנו שאלה וככל, המכרז

  . הכלכלית

 בשינוי: כדלקמן הגריעה לשיעור מדרגות להגדיר נבקש, זאת לאור
 בדמי שינוי יחול לא, 5% עד של בשיעור השירות ממקומות הגורע

, 5-25% של בהיקף יהיה אמורה שהשינוי ככל. המשולבים ההרשאה
 האמור שהשינוי ככל. לשינוי בהתאם יותאמו המשולבים ההרשאה דמי
 יותאמו המשולבים ההרשאה דמי, 25% -מ למעלה של בהיקף יהיה

 בהודעה החוזה את לבטל אפשרות תהיה למפעיל וכן לשינוי בהתאם
  .ובכתב מראש ימים 90 של מוקדמת

  .לעיל 173  לשאלה למענה מפנה הרשות

 נגרעים בו במצב חילופיים שטחים מתקבלים האם הבהרה מבוקשת  7.2.2     .207
 ניתן אותו המקסימאלי השטח מהו, ובנוסף, השירות ממקומות שטחים
  .לגרוע

 וכי, הרשות ידי- על לגריעה הניתן מקסימאלי שטח יוגדר לא כי מובהר
 שהדבר ככל תיעשה שנגרעו שטחים במקום לופייםח שטחים הקצאת
  .העניין בנסיבות אפשרי יהיה

 לגרוע תבקש הרשות באם. מוגדרים נתונים על מתבססת למכרז ההגשה  7.2.2  15   .208
 העלויות במלוא לפצותו יהיה עליה הרי בהמשך מהמפעיל שטחים

  .והעקיפות הישירות

לעיל  64  לשאלה המענה לסיפא מפנה הרשות. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא
.  

" המפעיל הסכמת ללא אף"שנייה נבקש למחוק את המילים  בשורה  7.2.2  15   .209
  ".המפעיל להסכמת בכפוף"במקומם  ולכתוב

  הבקשה נדחית.

 ״בהתאם להוסיף נבקש עת״ ״בכל המילים לאחר השלישית בשורה  7.3  15   .210
  .״לחוזה

  .מתקבלת הבקשה

 מפעיל לכל המוקצים השירות במקומות השימוש זכות כי להבהיר נבקש  7.3.2  15   .211
 מקומות את לחלוק יידרש לא והמפעיל מפעיל לאותו בלעדית תהיה

  .אחרים מפעילים עם לו שהוקצו השירות
  .לחוזה 7.2 סעיף מהוראות לגרוע באמור אין. כמבוקש מובהר

 מראש ״בתיאום להוסיף נבקש עת״ ״בכל המילים לאחר יההשנ בשורה  7.3.3  16   .212
  .השירותים״ ולמתן להרשאה מינימלית הפרעה תוך

  .לעיל 64  לשאלה המענה לסיפא מפנה הרשות, זאת עם. נדחית הבקשה
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 המכירה ״הקבוע ״הציוד בהגדרת האמור בין הסתירה את הבהירו נא  7.4  16   .213
 זה בסעיף ואולם הקבוע הציוד את יתקינו הרשות או/ו המפעיל כי בכך
  .המפעיל ידי על ורק אך ויותקן יירכש הקבוע הציוד כי מפורשות מצוין

  .לעיל זו בהבהרה 117 -ו 115  לשאלות הרשות תשובת ראה

 השניה בשורה הרשות״ של דעתה ״לשיקול המילים את למחוק נבקש  7.4.1  16   .214
 שאלה היא לא או המפעיל ידי על הותקן הציוד האם הבחינה. לסעיף

  .הרשות של הדעת לשיקול כפופה להיות צריכה ולא עובדתית

 נייד דבציו או קבוע בציוד מדובר האם ההכרעה כי מובהר. נדחית הבקשה
  .הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם, הרשות של תהיה

 להוסיף נבקש ״מיידי״ המילה לאחר האחרונה לפני אחת בשורה  7.4.2  16   .215
  .סביר״ בבלאי ״בהתחשב

  .מתקבלת הבקשה

216.   16  7.4.2   מראש...נקי, תקין במצב כשהוא"למחוק בסיפא את המילים  נבקש 
  ".ובכתב

 בלעדית החלטה מתן. הקבוע דהציו מהו במשותף להגדיר יש בנוסף 
 עצמה דעת על החליטה והרשות במידה. סבירה לא להחליט לרשות
 יהיה עליה הרי קבוע הינו מסוים שרכוש המפעיל לקביעת בניגוד
בנוסף יש לציין במפורש  .זה ציוד בעלות המפעיל את לשפות

  . שדלפקים אותם יציב הזוכה יישארו בחזקתו בכל מצב

 .הבקשה נדחית 
 

 לעיל. 121 שה נדחית. בנוסף, הרשות מפנה למענה לשאלה הבק  

 נספח להוראות בהתאם תהיה) הציוד לרבות( השירות מקומות אחזקת  .כלשהו קבוע ציוד של לתחזוקה אחראית הרשות האם להבהיר נבקש  7.4.4  16   .217
  ).לחוזה' ז נספח( האחזקה

 מהשורה החל ל״ להורות, דעתו שיקול ״לפי המילים להחליף נבקש  7.4.4  16   .218
  .מ״ לבקש, המפעיל עם ״בתיאום במילים השישית

  .נדחית הבקשה

 את" דעתו שיקול"המילים  לאחר, השישית בשורה להוסיף נבקש  7.4.4  16   .219

  ".הסביר"המילה 

 64 לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. עם זאת, הרשות מפנה למענה לשאלה 
  לעיל.

 לחילופין או במכרז משתתפים מפגש התקיים מתי להבהיר נבקש  8.1  16   .220
  .״)במכרז המשתתפים מפגש במסגרת לרבות(״ המילים את להסיר

 מפגש כי מובהר. 16.11.16 ביום התקיים ההשתתפות דמי למשלמי מפגש
 דמי את מועד אותו עד ששילם למי הונעש חובה בגדר היה לא זה

 דמי את וישלם זה במפגש השתתף שלא ומי במידה. ההשתתפות
 את תשקול הרשות, נוסף מפגש לערוך מהרשות ויבקש ההשתתפות

  .בקשתו
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 השירות מקומות במתן הכוונה למה הבהירו נא, החמישית בשורה  8.2  17   .221
 באיזה המכרז ותמהורא ברור לא –) AS IS( שהם כפי ובמצבם במיקומם

  . המפעיל יקבלם מצב

 מפרטים עם מפורט מידע לקבל נבקש זה בסעיף הקבוע הויתור לאור
  .השירות למקומות ביחס יותר ברורים

  לעיל. 14 הרשות מפנה למענה לשאלה 

 נבקש ״המפורטות״ המילה לפני הראשונה בשורה השניה בפסקה  8.4  17   .222
  .לשירותים״ ״הנוגעות להחליף

 נוגעות ואשר: "הבאות המילים יתווספו" בכללים" המילה אחרי
  ". לשירותים

 בתיקון יהיה שלא לכך כפוף יהיה השלישית בפסקה האמור כי נבקש  8.4  17   .223
 צורה בכל המפעיל התחייבויות על להשפיע או להגדיל כדי כלשהו נספח
 או להגדיל כדי הנספח בתיקון יש כי יסבור לשהמפעי ככל. שהיא

 החוזה את לבטל רשאי המפעיל יהיה, כאמור התחייבויות על להשפיע
 כאשר, הרלוונטי הנספח עדכון לאחר ימים 90 עד שתימסר בהודעה
  .מכן לאחר הפחות לכל ימים 60 יעשה החוזה ביטול

  .נדחית הבקשה

 נסיבות לאילו מהנוסח רורב ולא מאחר, הסעיף את למחוק נבקש  8.6  17   .224
 ביניהם בהסכם הצדדים שני התקשרות ובעצם מאחר הרשות מכוונת

 עניינים ניגוד מתקיים שונות וזכויות התחייבויות יש אחד לכל במסגרתו
  .הצדדים בין מובנה

  .נדחית הבקשה

 המילה להחליף נבקש החמישית בשורה, הקודמת להערה לחילופין  8.6  17   .225
  .ובכתב״ מראש ימים 60 ״בת במילים ״סבירה״

  .לעיל 64  לשאלה המענה לסיפא מפנה הרשות, זאת עם

 בהסכם אחרת מפורשות שצוין ככל למעט ״והכל בסעיף להוסיף נבקש  8.7  18   .226
  דין״ כל פי על או זה

 מפורשות יןשצו ככל למעט והכל: "הבאות המילים יתווספו הסעיף בסוף
  ."זה בחוזה אחרת

 את" לרשות המוקנות"להוסיף לאחר המילים  נבקש, שלישית בשורה  8.8  18   .227

  ".זה הסכם להוראות בכפוף"המילים 
  הבקשה מתקבלת.

  .מתקבלת הבקשה  .זה למכרז רלוונטי אינו כי דומה אשר, זה סעיף למחוק נבקש  8.9  18   .228

 לו היוודע ״עם להוסיף הסעיף ובסוף דית״״מיי המילה את למחוק נבקש  8.13.3  18   .229
  .כך״ על

  ."כך על לו היוודע עם: "הבאות המילים יתווספו הסעיף בסוף
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 ולכן 364/24/7 פתוח יהיה השדה כי המפעילים של העבודה הנחת  9.2  18   .230
 המודל על ישפיע הדבר, שונות יהיו השדה של הפעילות שעות בו במקרה
  . הבסיסיים המשולבים ההרשאה דמי ייקבעו בסיסו על הכלכלי

 כך, השדה פעילות מועדי ישתנו בו במקרה כי נבקש האמור לאור
 המפעיל אזי, 30% עד של בשיעור מצומצמת במתכונת יפעל שהשדה
 לממוצע השווה בסכום שירותים ניתנו לא במסגרתו יום כל בגין יפוצה

 הימים 90 במהלך השירותים ממתן המפעיל של היומי ההכנסות
 high בתקופת תתרחש הפעילות וצמצום במידה כאשר, חרוניםהא

season 40% בתוספת יחושב הפיצוי סכום.  

, 30% -מ למעלה של בשיעור מצומצמת במתכונת יפעל שהשדה ככל
 הזכות למפעיל תהיה וכן לעיל המתואר למנגנון בהתאם יפוצה המפעיל
  .החוזה את לבטל

  .לעיל 1  לשאלה למענה מפנה הרשות, בנוסף. נדחית הבקשה

 לקבל השואל מבקש אותו הנוסף המידע מה מהשאלה להבין ניתן לא  .השירות במקומות המותר הפרסומי המתווה מהו הבהרה נבקש  10     .231
  .לחוזה 10 בסעיף והמפורט לאמור מעבר

 שינוי כל תאשר הרשות״ו להוסיף נבקש השלישית הפסקה בסוף  11.1  19   .232
  .כאמור״

  .מתקבלת הבקשה

 של ובכתב מראש הודעה מתן יותנו החוזה השהיית או ביטול כי נבקש  11.5  19   .233
  .ההפרה את המפעיל תיקן לא במהלכם אשר ימים 30

 בהתאם ייקבע הזמן כשפרק, מראש הודעה למפעיל תמסור הרשות
  .לעיל 64  לשאלה המענה לסיפא מפנה הרשות, בנוסף. העניין לנסיבות

  .נדחית הבקשה  .״ומבקריו״ המילה את למחוק נבקש השניה בשורה  12.1  19   .234

 במילים מיידי״ ״באופן המילים להחליף נבקש הרביעית בשורה  12.2  20   .235
  .האפשרי״ ״בהקדם

  .מתקבלת הבקשה

. הסעיף סוף ועד השלישית בשורה מ״הכל״ החל המילים למחוק נבקש  13.1  20   .236
 עומד הוא עוד כל דעתו שיקול פי על עסקיו את לנהל המפעיל על

  .ב׳ בנספח הקבועים בפרמטרים
  .נדחית הבקשה

  לא יחול שינוי בנוסח הסעיף.  ".גבוהה ברמה"להגדיר את המילים  נבקש  13.1  20   .237
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 לאחר"להוסיף את המילים  נבקש 13.4.3.3 -ו 13.4.3.2קטנים  בסעיפים 13.4.3 20   .238
 שבמהלכם לפחות ימים 14שהרשות נתנה למפעיל הודעה מוקדמת של 

  ."ההפרה תוקנה לא
לעיל   64  לשאלה המענה לסיפא מפנה הרשות. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא

  ן לביצוע.לגבי פרק הזמ 13.4.4ובנוסף מפנה לאמור בסעיף 

  .הסעיף את למחוק נבקש  13.4.3.1  20   .239

  הבקשה מתקבלת. "זו הוראה מתן לנמק יצטרך שהמנהל ומבלי"למחוק את המילים  נבקש  13.4.4  20   .240

 או לנזק אחראית שהרשות ככל ״למעט הסעיף של בסוף להוסיף נבקש  13.8  21   .241
  .דין״ כל פי על או החוזה פי על כאמור לאובדן

  .תנדחי הבקשה

 מפורשות שנקבע ככל ״אלא המילים את הסעיף בסוף להוסיף נבקש  14.1  21   .242
  .בחוזה״ אחרת

  .מתקבלת הבקשה

 להעביר במכרז הזוכה על כי להבהיר מבקשת הרשות. נדחית הבקשה  .המבוקש הדו״ח של פורמט לקבל מבקשים אנו  15.3  21   .243
  .חלףש ברבעון שהושכרו הרכב כלי כמות על המעיד רבעוני דיווח

 בלבד לרבעונית תצומצם כאן הקבועה הבדיקה תדירות כי נבקש  15.4  21   .244
  . המפעיל של לעסקיו מינימלית ובהפרעה מראש בתיאום ותיעשה

  .לעיל 64  לשאלה המענה לסיפא מפנה הרשות. נדחית הבקשה

 שלא כך הרשות מטעם המבקר של רתהביקו סמכות את לצמצם יש  15.4  21   .245

 של בוחן מאזן למשל כמו, לפעילות בלעדיים שאינם מסמכי יכללו
 הפרדה בהם אין וממילא המזמין של כלליים כספיים נתונים או המפעיל

   .רמון בשדה ההשכרות נתוני על ביקורת המאפשרת

-הבקשת נדחית. עם זאת מובהר כי מסמכים ונתונים שיועברו לרשות על
י המפעיל יחשפו אך ורק בפני הגורמים הרלוונטיים, ולצרכי החוזה יד

  בלבד.

 64  לשאלה המענה לסיפא מפנה הרשות. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא  .סביר״ ״באופן להוסיף נבקש ״שיידרשו״ המילה לאחר  15.5  21   .246
  .לעיל

 הנו שהמפעיל ככל כי מובהר, האמור אף ״על הסעיף בסוף ףלהוסי נבקש  15.6  21   .247
 פרסום, 1968-התשכ״ח, ערך ניירות לחוק בהתאם מדווחת חברה

  .זה״ סעיף דרישת את תספק המגנ״א מערכת באמצעות הדוחות
  .נדחית הבקשה
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248.   21  15.6  
  . הסעיף את למחוק נבקש

 לפעילות קשורים שאינם נתונים כוללים המפעיל של הכספיים הדוחות
 נתוני על ביקורת המאפשרת הפרדה בהם אין וממילא זה הסכם נשוא

  . רמון בשדה ההשכרות

-הבקשת נדחית. עם זאת מובהר כי מסמכים ונתונים שיועברו לרשות על
ידי המפעיל יחשפו אך ורק בפני הגורמים הרלוונטיים ולצרכי החוזה 

  בלבד.

 לכל אחיד באופן ופקויס השירותים כי נבקש – לסעיף במבוא  16  21   .249
  .המפעילים

  .נדחית הבקשה

  .זה הבהרות למסמך 'ב לנספח מפנה הרשות  .הבסיסיים לשירותים השונים הרשות תעריפי את לקבל נבקש  16.1  21   .250

 אנו להם הנוספים הבסיסיים השירותים של ועלויות פירוט לקבל נבקש  16.1  21   .251

  .ועוד קיוןני, מיזוג, אחזקה שרותי: לרשום לשלם נדרשים
  .זה הבהרות למסמך' ב לנספח מפנה הרשות

 השירות מקומות עד יינתנו, זה שבסעיף השירותים כי מעדכנת הרשות  .״של״ במילה ״עד״ המילה להחליף יש  16.1.1  21   .252
  .האחזקה בנספח כמפורט הכל, השירות ובמקומות

, כן כמו. ווירא מיזוג תשתיות יהיו השירות במקומות כי הבהירו נא  16.1.2  21   .253
 לכל אחיד באופן יסופקו האוויר מיזוג שירותי כי להבהיר נבקש

  .המפעילים
  .מפעיל לכל החוזה הוראות פי על יסופק אוויר מיזוג כי מובהר

 מהרשות קיבל שהמפעיל ובלבד"להוסיף בסיפא את המילים  נבקש  16.1.2  21   .254

  ".האוויר מיזוג מדיניות עם בקשר מראש הודעה
  חית.הבקשה נד

 הרשות האם – לנכים נגישות להסדרת אחראי יהיה מי להבהיר נבקש  16.1-16.2  21   .255
  ?המפעיל או

 החניה ומגרשי הטרמינל באולמות מוגבלויות לבעלי ההנגשה כי מובהר
  .הרשות באחריות הינה

 של אחזקה כוללים הבסיסיים השירותים כי לוודא נבקש כן כמו  16.1.1  21   .256
  .שיםוכבי חנייה מקומות

 השירות מקומות של אחזקה כוללים הבסיסיים השירותים כי מובהר
  .וכבישים חניות שהינם

  .זה הבהרה למסמך 1' שבעמ 1 בסעיף המפורט לעדכון מפנה הרשות  .אשפה פינוי כוללים הניקיון שירותי כי לוודא נבקש  16.1.3  21   .257
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  .לחוזה 16 סעיף להוראות בהתאם יהיו והמים החשמל תעריפי כי מובהר  .וספיםהנ לשירותים השונים הרשות תעריפי את לקבל נבקש  16.2  22   .258

  .נקבע טרם אשפה לפינוי תעריף

  .ספציפי לשירות המפעיל בקשת לפי נקבעים תקשורת שירותי תעריפי

 הנוספים או הבסיסיים השירותים אספקת שאי ככל כי להבהיר נבקש  16.3  22   .259
 את לשלם יחויב לא המפעיל אז, השירותים את לספק מהמפעיל מונעים
 או הבסיסיים השירותים אספקת שאי ככל. המשולבים ההרשאה דמי

 את לבטל רשאי יהיה המפעיל אז, עסקים ימי 7 על עולה הנוספים
  .ובכתב מראש ימים 60 בת בהודעה החוזה

  .נדחית הבקשה

 דמי חישוב את להמחיש נועד אשר להלן התחשיב כי תאשרו כי נבקש  17.1  22   .260
  :נכון הוא לשלם המפעיל שעל המשולבים ההרשאה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 עבור תחשיבים לבצע עניין לרשות אין כי מובהר. נדחית הבקשה
 הוראות לפי ורק אך ייעשה תשלומים. במכרז פוטנציאליים משתתפים

  .החוזה
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  נדחית הבקשה   המשתנים ההרשאה דמי בסכום לדון נבקש  17.1.4  22   .261

 לא שהמדד ובלבד, במדד לירידה וגם לעלייה תיעשה ההצמדה כי שנבק  18  23   .262
  .הבסיס למדד מתחת ירד

  .נדחית הבקשה

 שהמדד עת בכל הבסיסיים המשולבים ההרשאה דמי את להקטין נבקש  18.1  23   .263

  . שלילי יהיה המדד כאשר ואף הבסיס למדד בהשוואה ירד
  .נדחית הבקשה

 הבסיסיים לשירותים השונים ותהרש תעריפי את לקבל נבקש  19.3  23   .264
  .הנוספים והשירותים

  .לעיל 258  -ו 250  לשאלות למענה מפנה הרשות

 מדי ישולמו הבסיסיים המשולבים ההרשאה דמי כי להבהיר נבקש  20.1.1.1  23   .265
  ).מראש שנה ולא( חודשוב חודש

  .כמבוקש מובהר

 10000 ה מכסת את עבר והמפעיל בתנאי הינם המשתנים ההרשאה דמי  .20.1.2.2  23   .266
  ?רבעוני במקום שנתי פעמי חד חישוב לבצע לא מדוע מכך. השנתית

  לחוזה. 20.1.2.1סעיף שבסוף הרשות מפנה להוראות 

 הדו״חות בסיס על תיעשה השנתית ההתחשבנות כי הבהירו נא  20.1.3  23   .267
 15 -ב יימסר האחרון הדו״ח כאשר, הקודמת השנה של הרבעוניים

  .העוקבת השנה של בינואר

 ההשכרות כמות על שנתי אישור סמך על תתבצע השנתית ההתחשבנות
  .חיצוני ח"רו ידי על חתום

 תאםבה לזה זה הצדדים יחובו אשר הזיכוי או החיוב כי להבהיר נבקש  20.1.3.2  24   .268
 הרבעוני הדו״ח מהגשת ימים 14 תוך יעשה השנתית להתחשבנות

, למפעיל כספים חייבת שהרשות ככל. הרלוונטית החוזה לשנת האחרון
 ידי על החיוב מהפקת 15 -ה מהיום יאוחר לא ישולמו אלה כספים
  .המפעיל

  .נדחית הבקשה

 יהיו לוא כספים אזי למפעיל כספים חייבת שהרשות ככל כי נבקש  20.5  24   .269
  .המחויבים בשינויים זה בסעיף לאמור בהתאם פיגורים לריבית כפופים

  .נדחית הבקשה

  הבקשה מתקבלת.  ".בכתב"המילה  את" הרשות דרישת"להוסיף לאחר המילים  נבקש  20.7  24   .270

 פי על המפעיל על...האמור ביצוע לצורך"למחוק את המילים  נבקש 20.8 24   .271

ן לתקן את הסיפא כך שחשבונו של המפעיל לחילופי או" החוזה הוראות

  .מראש ימים 7לא יחוייב מבלי שתינתן על כך הודעה בכתב למפעיל 

  נדחית. הבקשה
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 כך לעדכן רשאית תהיה הרשות כי סביר זה אין. זה סעיף למחוק נבקש  21.3  25   .272
  .צדדי חד באופן הפיגורים ריבית את

  .נדחית הבקשה

 שטחים גריעת בגין המשולבים ההרשאה דמי תהפחת תעריף כי נבקש  22.1  25   .273
 באותו יהיו שטחים הוספת בגין המשולבים ההרשאה דמי של והתעריף

  .שיעור
  נדחית. הבקשה

  .זה הבהרות למסמך' ב לנספח מפנה הרשות  .זה בסעיף החסרים הפרטים את השלימו נא  22.1.1  25   .274

 זה אין. ״ל״ -ב מ״ 75%-״ל המילים את להחליף נבקש השניה בשורה  22.2  25   .275
  .ממנו שנגרעו שטחים לסבסד יידרש המפעיל כי סביר

  .נדחית הבקשה

 מאחר בעייתי הנו השירות ממקומות שטחים לגריעת ביחס האמור  22.2  25   .276
 במסגרת לו שנמסרו הנתונים על שלו העסקי המודל את מבסס והמציע
 הצעתו נהמב את לשנות כדי בהם והיה ייתכן ישתנו שאלה וככל, המכרז

  . הכלכלית

 בשינוי: כדלקמן הגריעה לשיעור מדרגות להגדיר נבקש, זאת לאור
 בדמי שינוי יחול לא, 5% עד של בשיעור השירות ממקומות הגורע

, 5-25% של בהיקף יהיה האמור שהשינוי ככל. המשולבים ההרשאה
 האמור שהשינוי ככל. לשינוי בהתאם יותאמו המשולבים ההרשאה דמי
 יותאמו המשולבים ההרשאה דמי, 25% -מ למעלה של יקףבה יהיה

 בהודעה החוזה את לבטל אפשרות תהיה למפעיל וכן לשינוי בהתאם
  .ובכתב מראש ימים 90 של מוקדמת

  .לעיל 173  לשאלה למענה מפנה הרשות

 לשטחים מתייחס אינו 7.2 וסעיף מאחר ברורה אינה 7.2 לסעיף ההפניה  23  25   .277
  .הבהרתכם אנא. עורפיים

 או גריעה, להעתקה ביחס גם יחולו לחוזה 7.2 סעיף הוראות כי מובהר
  .המחויבים בשינויים, עורפיים שטחים של הוספה

278.   25  23  
מקרה כל שטח שהרשות תבקש להוסיף  בכל: להגדיר במפורש  נבקש

  .הזוכה המפעיל של והסכמתו ואישור לאחר רק יהיה) עורפי שטח כולל(

  לחוזה. 7.2.1הרשות מפנה להוראות סעיף 

  .זה הבהרות למסמך' ב לנספח מפנה הרשות  .העורפיים לשטחים הנהוגים התעריפים את לקבל מבקשים אנו  23.1.1  25   .279

  .זה הבהרות ךלמסמ' ב לנספח מפנה הרשות  .  ברשות הנהוגים התעריפים מהם כעת כבר להגדיר חייבים  23.1.2  26   .280
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281.   26  23.1.2-
23.1.3  

 הבסיסיים לשירותים השונים הרשות תעריפי את לקבל נבקש
  .הנוספים והשירותים

  .זה הבהרות למסמך' ב לנספח מפנה הרשות

  .זה הבהרות למסמך' ב לנספח מפנה הרשות  .העורפיים השטחים עבור הנוספים השירותים דמי מהם  23.1.3  26   .282

 הנוספים או הבסיסיים השירותים אספקת שאי ככל כי הירלהב נבקש  23.2  26   .283
 את לשלם יחויב לא המפעיל אז, השירותים את לספק מהמפעיל מונעים
 או הבסיסיים השירותים אספקת שאי ככל. המשולבים ההרשאה הדמי

 את לבטל רשאי יהיה המפעיל אז, עסקים ימי 7 על עולה הנוספים
  .תבובכ מראש ימים 60 בת בהודעה החוזה

  .לעיל 259  לשאלה למענה מפנה הרשות

מקרה כל שטח שהרשות תבקש להוסיף יהיה רק לאחר אישורו  בכל  23.4-23.3  26   .284

  .והסכמתו של המפעיל הזוכה 
  לחוזה. 7.2.1הרשות מפנה להוראות סעיף 

, היטלים על לרשות ידוע ארנונהל ביחס ניתן אשר למידע מעבר האם  24  26   .285
 ההתקשרות בתקופת יחולו אשר אחרים חובה ותשלומי מיסים

  ?זה בסעיף ומוזכרים

 על שיחולו חובה תשלומי או/ו מיסים, להיטלים ביחס מידע אין לרשות
 מידע לאיסוף האחריות כי מובהר. התקשרות תקופת במהלך המפעיל

  .המפעיל על הינה ל"כנ

 המקומית שהרשות התחייבות נבקש: שלישיים לצדדים הובח תשלומי  24  26   .286
 תקופות כולל זו מכרז תקופת במהלך נישא ולא הקיים הנוהג על תשמור

  . אלו מעין עתידיים בתשלומים הארכה

  לעיל. 285 הבקשה נדחית. בנוסף, הרשות מפנה למענה לשאלה 

 יד׳ ״מנספח ועד ההצעה״ מ״מגובה החל המילים את להחליף בקשנ  27.3  27   .287
  .הבסיסיים״ המשולבים ההרשאה ״מדמי במילים לחוזה״

  .נדחית הבקשה

 והנקוב מאחר מספרית דוגמא באמצעות הערבות גובה את הבהירו נא  27.3-27.4  27   .288
  .ברור איננו כאן

  .מספרית בדוגמא צורך אין הרשות לדעת

 אשר ימים 7 בת ״בהודעה המילים את הסעיף בסוף להוסיף נבקש  27.7  27   .289
  .כאמור״ התחייבותו מילא לא המפעיל במהלכם

  .מתקבלת הבקשה

עשרה  ארבעה"במקומם  ולכתוב)" 7( שבעה"למחוק את המילים  נבקש  27.8  27   .290

)14."(  
  הבקשה נדחית.

 דעת לשיקול הכוונה כי מובהר זאת עם. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא  ".דעתה שיקול לפי" המילים את למחוק נבקש השלישית בשורה  27.9  27   .291
  .ההחזרה לעיתוי בקשר
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 64  לשאלה המענה לסיפא מפנה הרשות. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא  ".דעתה שיקול לפי"למחוק את המילים  נבקש  27.9  27   .292
  .לעיל

  הבקשה נדחית.  .להדדי הסעיף את להפוך נבקש  28  28   .293

 עד מ״שהגיעו״ החל המילים את להחליף נבקש השניה בשורה  28.1  28   .294
  .מטעמה״ מי או הרשות ידי על לו ״שנמסרו במילים ״השירותים״

  .נדחית הבקשה

  : הבא בנוסח ולהחליפו הסעיף את למחוק נבקש  28.2  28   .295

 במתן יעסיק אותם לעובדים מידע לגלות רשאי יהיה ״המפעיל
 שאלה ובלבד, השירותים במתן מטעמו שיועסק מי כל או השירותים

 בסעיף המפורטות לחובות דומה בנוסח סודיות לחובות כפופים יהיו
  ״.זה

  .נדחית הבקשה

, ״יצהיר״ במילה ״יצהירו״ ועד מ״עובדיו״ החל המילים להחליף נבקש  28.3  28   .296
  . ״לו״ במילה ״להם״ המילה ואת

  .נדחית הבקשה

  :הבא החדש הסעיף להוסיף נבקש  )חדש( 28.4  28   .297

 מידע לעניין תחול לא זה סעיף פי על המפעיל התחייבות כי, ״מובהר
 אשר מידע או גילויו טרם ברשותו היה אשר או הכלל בנחלת הנו אשר
  ״.דין פי על נדרש גילויו

  .מתקבלת הבקשה

תחילת מתן השירותים לפי סעיף כי יובהר שהפיצוי בגין איחור ב נבקש  29  28   .298
 דמי את לשלם להסכם 5.2.8זה חופף לחובת המזמין לפי סעיף 

 אישור קבלת אי של במקרה השדה בפתיחת החל המשולבים ההרשאה
  .כפול בתשלום מדובר אין וכי העבודות השלמת בדבר

 השירותים מתן בתחילת האיחור שסיבת ובלבד פיצוי יינתן בנוסף

 הרי ברשות אף נעוצה האיחור וסיבת במידה אך. דבלב במפעיל נעוצה

  .הכנסותיו והפסד הוצאותיו כל בגין המפעיל את שתפצה זו היא הרשות

 29לחוזה והוראות סעיף  5.2.8הבקשה נדחית. מובהר כי הוראות סעיף 
לחוזה אינן חופפות. מדובר בשתי זכויות שונות ונפרדות. עם זאת, הרשות 

  לעיל. 64  מפנה לסיפא המענה לשאלה

לחוזה לגבי "עיכוב שנגרם  29.1בנוסף הרשות מפנה להוראות סעיף 
  בהוראה מפורשת ובכתב של הרשות".

 כתוצאה ״או להוסיף נבקש ״הרשות״ המילה לאחר השניה בשורה  29.1  28   .299
  .המפעיל״ בשליטת שאינן מנסיבות

 מנהל ידי על תיעשה הזכות מימוש לגבי ההחלטה זאת עם. נדחית הבקשה
  .לעיל 64  לשאלה המענה לסיפא מפנה והרשות ,החוזה
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 במילים הכספית״ ״להצעה המילים להחליף נבקש השלישית בשורה  29.1  28   .300
  . המינימאליים״ המשולבים ההרשאה ״לדמי

  .נדחית הבקשה

 במילה פעמים״ ״לשלוש המילים להחליף נבקש הרביעית בשורה  29.2  28   .301
  .״לכפל״

  .נדחית הבקשה

 על המחויבים בשינויים יחול זה בסעיף המתואר המנגנון כי נבקש  29.3  28   .302
 המפעיל של זכאותו את במפורש קובעות ההסכם הוראות בהם מקרים
  .מהרשות מוסכם לפיצוי

  .נדחית הבקשה

  .מתקבלת הבקשה  .ימים 30 -ל ימים 15 -מ הזמנים לוחות את לעדכן נבקש  29.3.1  28   .303

  .נדחית הבקשה  .״הסבירות״ להוסיף נבקש ״ההוצאות״ המילה לאחר השלישית בשורה  30.1  28   .304

, ימים״ 7 ״בת להוסיף נבקש ״בכתב״ המילה לאחר הראשונה בשורה  30.2  28   .305
 בהודעתה״ הרשות ״שנקבה המילים את להחליף נבקש השניה ובשורה
  .״כאמור״ במילה

  .חלקיה 2 על מתקבלת הבקשה

 במילה ״חותכת״ המילה את להחליף נבקש הראשונה בשורה  30.4  29   .306
  . ״לכאורה״

  .נדחית הבקשה

 עד ״והמפעיל״ במילה השניה בשורה המתחיל המשפט את למחוק נבקש  30.4  29   .307
  .הסעיף סוף

  .נדחית הבקשה

  .מתקבלת הבקשה  .סביר״ בלאי ״למעט המילים את להוסיף בקשנ הסעיף בסוף  31.1  29   .308

  הבקשה נדחית.  .הסעיף את לבטל נבקש  31.4  29   .309

 ״ולמעט להוסיף נבקש ״במסגרתו״ המילה לאחר השלישית בשורה  31.1.1  29   .310
  .הנייד״ הציוד

 הנייד הציוד ולמעט: "הבאות המילים יתווספו" במסגרתו" המילה לאחר
  ."המפעיל ידי-על הותקן אשר

, קלקול תיקון אם ״למעט המילים את הסעיף בסוף להוסיף נבקש  .31.1.1  29   .311
 פי על הרשות של באחריותה מצויים לעיל כאמור ליקוי או פגם, השחתה
  .דין״ פי על או ההסכם

, קלקול תיקון אם למעט: "הבאות המילים יתווספו הסעיף בסוף
 פי-על הרשות של אחריותהב מצויים לעיל כאמור ליקוי או פגם, השחתה
  ."החוזה
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 אליהם הגישה ודרכי ״סביבתם המילים את למחוק נבקש השניה בשורה  31.1.2  29   .312
 כי סביר לא, השירות למקומות ורק אך אחראי והמפעיל מאחר. ומהם״
 אלא, השירות למקומות הגישה ודרכי הסביבה ניקיון על אחראי יהיה
  .זו לפסולת הגורם הוא שהמפעיל ככל

  .מתקבלת הבקשה

 אין. השדה״ לשטחי ״ומחוץ המילים את למחוק נבקש השלישית בשורה  31.1.2  29   .313
 שליטה לו שאין באזורים פסולת לפנות יידרש המפעיל כי סביר זה

  .עליהם

 מחוץ אל ייעשה והלכלוך הפסולת, האשפה שפינוי היא הכוונה כי מובהר
  .השדה לשטחי

 בשורה נותן״ ״המפעיל מהמילים החל המשפט את למחוק נבקש  2931.3   .314
  .הסעיף סוף ועד השלישית

 פעלה שהרשות ״ככל המילים את הסעיף בסוף להוסיף נבקש לחילופין
  .לדין״ ובהתאם להסכם בהתאם

 בהתאם פעלה שהרשות ככל: "הבאות המילים יתווספו הסעיף בסוף
  ."לדין ובהתאם לחוזה

 ועד ״ינהג״ במילה השלישית ורהמהש החל המשפט את להחליף נבקש  31.6  30   .315
  .יסודית״ בהפרה ההסכם את ״יפר במילים ״הציבורי״

  .נדחית הבקשה

 ועד הרביעית בשורה ״למפעיל״ מהמילה החל המשפט את למחוק נבקש  31.6  30   .316
  .הסעיף סוף

 פעלה שהרשות ״ככל המילים את הסעיף בסוף להוסיף נבקש לחילופין
  .לדין״ ובהתאם להסכם בהתאם

  .נדחית שההבק

 מהתחייבויותיו חלק להעביר רשאי יהיה המפעיל כי להבהיר נבקש  32.1  30   .317
 מרכיבים או השירות מתחמי הקמת ביצוע לצורך מטעמו משנה לקבלני

 היתר בין מוסדרת זו נקודה. ידו על הניתנים מהשירותים מסוימים
  .לחוזה 5.1.11 בסעיף

 בקבלני להיעזר למפעיל היהי ניתן ההקמה עבודות ביצוע לצורך כי מובהר
 כדי באמור אין. 5.1.11 סעיף לרבות, החוזה להוראות בהתאם משנה
 לקבלני המפעיל מהתחייבויות איזו להסב או/ו להעביר מהאיסור לגרוע
  .משנה

 חברות או/ו בנות חברות או/ו אם לחברת החוזה הסבת אישור נבקש  32.1  30   .318

  . אחיות

אינה אסורה, אלא שהיא הסבת חוזה י עם זאת מובהר כהבקשה נדחית. 
ולפי בקשה שתוגש על ידי  תיעשה אך ורק באישור הרשות מראש ובכתב

  .המפעיל
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 שהוא מפעיל של במקרה, האמור אף על" –להוסיף בסוף הסעיף  נבקש  32.1  30   .319

 יהיה המפעיל, זרה או ישראלית, רכב השכרת חברת של נציג או/ו זכיין
 הזכיון את לו שהעניק לגוף זה הסכם לפי וזכויותי את להמחות רשאי

  ." לרשות ובכתב מראש הודעה למתן בכפוף

אינה אסורה, אלא המחאת זכויות עם זאת מובהר כי הבקשה נדחית. 
ולפי בקשה שתוגש  תיעשה אך ורק באישור הרשות מראש ובכתבשהיא 

  .על ידי המפעיל

 ״יום״ המילה לאחר וכן יום 30 -ל יום 14 -מ המועד את לתקן נבקש  33.1  30   .320
  .ובכתב״ ״מראש המילים את להוסיף

  ". ובכתב מראש: "הבאות המילים יתווספו" יום" המילה לאחר

 הזמן ופרק יום 14-מ יפחת שלא זמן לפרק היא הכוונה כי מובהר בנוסף
  .לנסיבות בהתאם יהיה

 או מנהל ידי על בוצעו האמורות שהעבירות ככל כי להבהיר נבקש  33.3.1  30   .321
 ככל, החוזה את לבטל רשאית תהיה לא הרשות במפעיל חתימה מורשה

 איננו כבר חתימה מורשה או מנהל אותו כי לרשות יראה שהמפעיל
  .המפעיל אצל מועסק

  . נדחית הבקשה

 המילה לפני השניה בשורה וכן ״רכושו״ המילה לפני הראשונה בשורה  33.3.4  30   .322
  .״״כלל המילה את להוסיף נבקש ״רכוש״

  .מתקבלת הבקשה

 של ובכתב מראש ״בהודעה במילים ״לאלתר״ המילה את להחליף נבקש  33.4.1  31   .323
 ברת שהיא ככל( ההפרה את תיקן לא המפעיל במהלכם אשר ימים 14

  .״)תיקון

 חובה אינה החוזית הזכות הפעלת כי מובהר זאת עם. נדחית הבקשה
  .הרשות של דעתה לשיקול בהתאם יוחלט והדבר

  .נדחית הבקשה  .זה סעיף למחוק נבקש, לעיל 33.4.1 לסעיף ההערה לאור  33.4.2  31   .324

במקומם  ולרשום" ימים 7"השניה נבקש למחוק את המילים  בשורה  33.4.2  31   .325

  ". ימים 14"
  הבקשה נדחית.

  .נדחית הבקשה  .33.4 לסעיף 33.4.2 מסעיף ההפניה את לתקן נבקש השניה בשורה  33.6  31   .326

 את להוסיף נבקש ״הנזקים״ המילה לאחר האחרונה לפני אחת בשורה  33.6  31   .327
  .״המוכחים״ המילה

  .נדחית הבקשה

 מראש ״בהודעה להוסיף נבקש ״החוזה״ המילה לאחר הרביעית בשורה  33.7  31   .328
  .ימים״ 5 של ובכתב

  .מתקבלת הבקשה

  .מתקבלת הבקשה  .וזה״בח אחרת מפורשות שמצוין ככל ״אלא להוסיף נבקש הסעיף בסוף  33.7  31   .329
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 בשורה" הבלעדי דעתה שיקול לפי"להוסיף לאחר המילים  נבקש  33.7  31   .330

 ובכתב מראש ימים 14למתן התראה של  ובכפוף"השלישית את המילים 

  ".למפעיל כך על

ייתוספו  בשורה השלישית" לפי שיקול דעתה הבלעדילאחר המילים "
מים מראש ובכתב על כך י 7ובכפוף למתן התראה של "המילים הבאות: 

  ".למפעיל

 ובכתב מראש להודעה ״בכפוף המילים את הסעיף בסוף להוסיף נבקש  33.8  31   .331
  .ההפרה״ את תיקן לא המפעיל במהלכם אשר ימים 14 של

  .מתקבלת הבקשה

  הבקשה נדחית.  .זה סעיף את לבטל נבקש  33.8  31   .332

 פי על או/״ו מיליםה את למחוק נבקש השניה בשורה, השניה בפסקה  34  31   .333
 על או/״ו המילים את למחוק נבקש הרביעית בשורה וכן אחרים״ חוזים

  .הצדדים״ שבין אחרים הסכמים פי
  .נדחית הבקשה

 מראש להודעה ״בכפוף המילים את להוסיף נבקש השניה הפסקה בסוף  34  31   .334
  .ימים״ 3 של ובכתב

  .מתקבלת הבקשה

  נדחית. הבקשה  .הסעיף את למחוק נבקש  34  31   .335

 תידון קיזוז/חיוב בקשת כל. הרשות של הקיזוז זכות את לבטל נבקש  34  31   .336

  . הצדדים בין ראשית
  הבקשה נדחית.

 במפעיל שליטה שינוי של במקרה רק יחול הסעיף כי להבהיר נבקש  35  31   .337
  .1968-תשכ״ח, ערך ניירות בחוק בזה מונח כהגדרת

  .מתקבלת הבקשה

 שליטה זכויות בעל...שינוי כל לעשות שלא"את המילים למחוק  נבקש  35.1  31   .338

 לבצע שלא"הראשונה ולכתוב במקומם את המילים  בשורה" אחרות

 השליטה על להשפיע בהם שיש"למחוק את המילים  וכן", שליטה שינוי

  .הרביעית בשורה" בתאגיד

לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. מובהר כי הוראות הסעיף לא יחולו על 
  שאין בהם כדי להשפיע על השליטה במפעיל.שינויים 

 עוד כל. שליטה בעל/המניות בבעלי שינויים לאי להתחייב ניתן לא  35.1  31   .339
 ללא אלו שינויים לבצע זכותו המוגדרים ההסכם בתנאי עומד המפעיל

  . הרשות אישור

  לעיל. 338 הבקשה נדחית. בנוסף, הרשות מפנה למענה לשאלה 

 לפנות המפעיל של מזכותו יגרע לא בסעיף האמור כי להבהיר נבקש  36  32   .340
 . זכויותיו על לעמוד מנת על משפטיות לערכאות

 לתת כדי זה בסעיף באמור אין כי מובהר. הסעיף בנוסח שינוי יחול לא
  . לערכאות המפעיל פניית למנוע יכולת לרשות
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 המציעים את תעקוף הרשות כי סביר זה אין. הסעיף את וקלמח נבקש  37  32   .341
 נבקש, לחילופין. המכרזי ההליך במסגרת מאמציהם לאור הזוכים או/ו
, השירותים למתן שלישיים לצדדים הרשאה תעניק שהרשות ככל כי

 בהם התנאים על עדיפים יהיו לא שלישיים לצדדים שיינתנו התנאים
  .הזוכים המציעים מחויבים

  .לעיל 73  לשאלה למענה מפנה הרשות

  הבקשה נדחית.  .להדדי זה סעיף להפוך נבקש  38  32   .342

 להוראות בהתאם החוזה נספחי לשינוי הזכות ולרשות נדחית הבקשה  .נספחיו״ ״על להוסיף נבקש ״החוזה״ המילה לאחר הראשונה בשורה  40  32   .343
  .חוזהב המפורשות

 ״דבר״ ועד בחלוף״ מ״או החל המשפט להחליף נבקש השלישית בשורה  42  32   .344
  .רשום״ דואר באמצעות קבלתן עם ״או במילים

  .נדחית הבקשה

 דואר"המילים  את" באמצעות או"להוסיף לאחר המילים  נבקש  42  32   .345

  ,".אלקטרוני
  הבקשה נדחית.

שהרשות תשמור על זכותה במקרה  בוודאי, הסעיף את למחוק נבקש  44  33   .346
 יותר רחבים שהם להסכם 15לקבלת הנתונים הנדרשים על ידה בסעיף 

  .זה הסכם לפי המפעיל לפעילות בלעדי באופן הנוגעים מהנתונים

  הבקשה נדחית.

 שאלות  .347
 נוספות

  .ושטיפה תדלוק מתחם מתוכנן היכן להבהיר מבוקש    

 מתחם מיקום את המציג תשריט זה הבהרות למסמך 'ג כנספח ב"מצ
  .והשטיפה התדלוק

נבקש שתחנות הדלק ואתרי שטיפת הרכבים יהיו במתחם נמל התעופה         .348
כל רכב לפני מסירתו עובר שטיפה (בצמידות לחניוני השכרת הרכבים 

  ) .ותדלוק כך שלצורך תפעול יעיל המיקום חשוב ביותר

  .שטיפה ואתרי דלק תחנות' מס שייפתחו חשוב בנוסף

טרם פורסם מכרז למתן הרשאה לתדלוק. כוונת הרשות היא שביום   תיפתח תחנת הדלק המתוכננת בכניסה לשדה התעופה?מתי         .349
  פתיחת השדה לפעילות תהא תחנת דלק למתן השירות.

 בהצעה רכבים 5,000 משכירה החברה בו במקרה להבהיר מבוקש        .350
  ?הכוללת השנתית העלות מהי ₪ 75,000 של מינימאלית

 מנגנון. לחוזה 17 בסעיף מפורט המשולבים ההרשאה דמי תשלום ןמנגנו
  .לחוזה 18 בסעיף מפורט ההרשאה דמי עדכון
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 משרדים תשעה עד שבעה מתוך שניים יתפסו במכרז הזוכים שני        .351
 מיועדים שימוש לאיזה. ההשכרה רכבי לחניות המיועד שבאזור במבנים

  ?אלו במבנים המשרדים יתר
  .משרדי ייעוד הינו בחניון וספיםהנ המשרדים ייעוד

 קורה מה? התפעולי השטח ושל השדה של והסגירה הפתיחה שעות מהן        .352
  ?זאת בכל פתוח הינו האם, בשדה נחיתות אין כאשר

 נוכחים יהיו קרקע ומבצעי תפעול גורמי רק כי להבהיר מבקשת הרשות
  .ונחיתות המראות אין בהן בשעות

  .המבוקש המידע את הרשות בידי אין  ?לאילת התעופה משדה המתוכננת בוריתהצי התחבורה תדירות מה        .353

 להשכרת הוקצו שלא החניה מקומות 550 מגרש של השימושים מה        .354
  ?הרכב

  .הרשות ולעובדי הרחב לציבור הינו אלו חניה במקומות השימוש

 של הכולל השטח אך תפעולי שער יוצב ההשכרה חניות לשטח בכניסה  ?מאובטח/סגור התפעולי השטח האם        .355
 שדה לשטח היקפית גדר למעט מאובטח או/ו סגור יהיה לא החניה אזורי

  .התעופה

  .המפעילים רכבי של והעמסה לפריקה למוביליות גישה דרכי תהיינה  ?התפעולי לשטח למוביליות גישה דרכי יהיו האם        .356

 לבנות ניתן האם, דלפקים 2 בבניית צורך ישנו המכרז לסעיפי בהתאם        .357
  ?הנדרשים התפקידים כל את שייאש אחד דלפק

 שירותים למתן דלפק יוקצה במכרז מזוכים אחד לכל. נדחית הבקשה
  .החניה במגרש שירותים למתן ומשרד ומשרד בטרמינל

 ניקיון כוללים האם, ההפעלה בדמי כלולים אחזקה שירותי אילו        .358
  '?וכד יהחנ מגרשי כמו תפעוליים שטחים ניקיון, משרדי

  .החברות לכלל המשותפים בשטחים ניקיון ורק אך כוללים ההרשאה דמי

 השכרת חברות של התפעולי באזור רכב כלי לשטוף יהיה ניתן האם        .359
  ?הרכב

 בסמוך או בתוך יבשה או רטובה שטיפה של פעילות לעשות יהא ניתן לא
 שטיפת. להשכרה הרכב כלי חניית עבור הרשות הקצתה אותו למתחם
 מתחם בתוך הרשות מאת ההרשאה בעל ידי על ורק אך תיעשה רכבים
  .והשטיפה התדלוק תחנת

  .הזוכה לרכבי מקורה חניה תעמיד שהרשות בחוזה להגדיר נבקש        .360

 לאור במיוחד מקורה לא חנייה בשטח יעמדו שהרכבים סביר לא
 יפגע זה דבר. קיצוניים החום תנאי בו באזור המצוי האתר של מיקומו

 שביעות-באי יוצא וכפועל ללקוח מסירתו בעת המוצר באיכות הותיתמ
  . לתוכו להיכנס ניתן שבלתי רכב מקבלת הלקוח רצון

  מובהר כי לרשות המפעילים לא יועמדו מקומות חניה מקורים.
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 מדלפק ישירות לקוחות לשלוח הזכות תישמר ההשכרה שלחברת נבקש        .361
 במתחם הממוקם הלקוחות שירות למשרד בטרמינל הממוקם השירות
  .לנכון שתמצא באופן וזאת החניה

  הבקשה נדחית.

 – חוזה  .362
 א׳ נספח

 כיצד ולהבהיר השירות מקומות של ברורים יותר מפרטים לקבל נבקש  -  -
  .ג׳ לנספח 12 בסעיף המשולבים התרשימים עם משתלבים הם

  .לעיל 14  לשאלה למענה מפנה הרשות

 בטבלה החניה שטחי פירוט בין סתירה קיימת כי נראה לחוזה' א בנספח        .363
  .החניות חלוקת את להבהיר נא. שאחריה שרטוט לבין הרשאית

 הבהרות למסמך כנספח פורסם והקובע העדכני החניות חלוקת פירוט
  .3 מספר

 – חוזה  .364
  ב׳ נספח

. מטעמו״ מי או, השדה מנהל ״ובאישור המילים את למחוק נבקש  כללי  -
 נהלי כל כי סביר זה ואין המפעיל ידי על יבוצעו השירות תהליכי
 פרמטרים שיש ככל. הרשות לאישור כפופים יהיו המפעיל של העבודה
  . לקבלם נשמח בהם יעמדו מפעילים כי שתבקשו

  .64  לשאלה המענה לסיפא מפנה הרשות. בנוסח שינוי יחול לא

 מתן שעות  -    .365
  השירותים

 בהן שעות ישנן האם קרי, פעילות שעות ישנן האם להבהיר נבקש
  ?סגורים יהיו הדלפקים

  לעיל. 1 הרשות מפנה למענה לשאלה 

 מתן שעות  -    .366
  השירותים

 וגם 364/24/7 יפעל השדה כי היא התכנית כי הבנו לידנו שהגיע מפרסום
 של הפעילות לשעות ביחס פורמאלי מידע יש האם – הלילה בשעות
  ?השדה

  לעיל. 1 הרשות מפנה למענה לשאלה 

 תפעול  -    .367
 במגרש
  החניה

, ורותמנ החלפת להחריג נבקש - המכאני הטיפול לגבי - הרביעי בתבליט
  .נדחית הבקשה  .ביקורות וביצוע צמיגים, מצברים, מגבים

 תפעול  -    .368
 במגרש
  החניה

, שכן ככל? חיצונים ספקים יהיו האם - השטיפה לגבי - החמישי בתבליט
 ומה, לו מחוצה או השדה בתוך ימוקמו אלה היכן להבהיר נבקש

  .הספק בחירת סטטוס

 את תקבע המפעילים וףבשית הרשות כי, העבר מניסיון, נבקש כן כמו
 שירותים לתת מנת על לעמוד השטיפה ספק יידרש בהם הקריטריונים

  .למפעילים טובים

 תחנת מיקום. לשטיפה הרשאה למתן מכרז לפרסם רשותה בכוונת
' ג כנספח המצורף בתשריט כמפורט הדלק תחנת בתוך הינו השטיפה
  .זה הבהרה למסמך
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 מתן  -    .369
 השירות
 במשרד
 חברת

  ההשכרה

 בשעות רכב להחזרת מענה ייתן המפעיל כי צוין – השלישי תבליטב
 תהיה האם? יינתן המענה היכן להבהיר נבקש. סגור התעופה שדה  בהן

  ?העבודה שיטת את קובע מי? ייעודית מפתחות תיבת
 שלא רכבים למסור או/ו להחזיר ניתן יהא לא כי מובהר. יתוקן הסעיף
  .השדה פעילות בשעות

 שירותים  -    .370
  לרכב

 תחנת זו האם. הדלק תחנת תמוקם היכן להבהיר נבקש, התדלוק לעניין
  ?חיצונית או פנימית תדלוק

 הבהרה למסמך' ג כנספח המצורף בתשריט כמפורט הדלק תחנת מיקום
  .זה

  .המפעיל של החניה למתחם הינה" דההש תחומי"ב הכוונה כי מובהר.המפעיל של החנייה למתחם השדה״ ב״תחומי הכוונה כי להבהיר נבקש  חניות ניהול  -    .371

 – חוזה  .372
  ג׳ נספח

 הקמת לשם מהמפעיל שיידרש יחסית המצומצם העבודה היקף לאור  כללי  -
 כל על חל ג׳ נספח כי העובדה ולאור, השירות מקומות ויתר הדלפקים
 מתוך מה להבהיר נבקש, השדה הקמת במסגרת המבוצעות העבודות

  .השכרה כחברת למפעיל רלוונטי זה נספח

 המפורסמים המכרזים לכלל גנרי נספח הינו לחוזה' ג נספח כי מובהר
 אלו במכרז לזוכה יובהר ביצוע קדם בותיביש. תמנע תעופהה בשדה
  .השירות במקומות ההתאמה עבודות לצורך רלוונטיים סעיפים

 בתנאי רישיונות להוצאות אחראי יהיה המפעיל כי להעיר נבקש  כללי  -   .373
 שלישי צד בשום תלויות לא הרישיון להוצאת לבצע יושעל שהפעולות
 מקומית רשות בכל לעלויות בהשוואה חריגות אינן לביצוען והעלויות
  .בארץ אחרת

  .נדחית הבקשה

 מאחר תשתיות כולל בהיתר שטחים יקבל המפעיל האם יובהר כי נבקש  כללי  -    .374
  .התשתית בהקמת הכרוכה ההשקעה את לשקלל ניתן ולא

 הזוכה של השירות למקומות התשתיות כל את תספק רשותה כי מובהר
  .במכרז

 יהיה שלא ״ובלבד להוסיף נבקש השניה בשורה ״זמן״ המילה לאחר  ג1  -    .375
 בכל המפעיל התחייבויות על להשפיע או להגדיל כדי זה נספח בשינוי
  ״.שהיא צורה

  .נדחית הבקשה

הבקשה מתקבלת. מובהר כי אין באמור לגרוע מאחריותו הבלעדית של   .מטעמו״ שלישיים צדדים ״או להוסיף נבקש ״מפעיל״ המילה לאחר  ה1  -    .376
  המפעיל לביצוע עבודות ההקמה, בהתאם להוראות החוזה.

 ולא למכרז ההבהרות בשלב כבר המיוחדים המפרטים את לקבל נבקש  טז1  -    .377
  .החוזה חתימת לאחר רק

  .החוזה חתימת לאחר במכרז לזוכים יסופקו המפרטים. נדחית הבקשה

 זה בסעיף" עורפי שטח" של ההגדרה כי נבקש בהירות אי למנוע מנת על  יד2  -    .378
  .בחוזה המופיעה להגדרה זהה תהיה

  הבקשה מתקבלת.
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 תקופת של בחלקים הביצוע שלבי את ממחיש אשר תרשים לקבל נשמח  4  -    .379
  .לחוזה 4.1 בסעיף שמוגדר כפי ההקמה

  .נדחית הבקשה

 ההקמה לעבודות רלוונטיים כאן מהמצוין חלקים אילו להבהיר נבקש  5-13  -    .380
  .השכרה כחברת לבצע המפעיל נדרש אותן

 ביצוע ולקראת החוזה חתימת מעמד לאחר כי להבהיר מבקשת הרשות
  .לבצע עליו חלקים אלו במכרז לזוכה יובהר ההתאמה עבודות

 ידי על החתימה יום יהיה) הקובע היום( החתימה יום כי להבהיר נבקש  6.9  -    .381
  .הרשות

  הבקשה מתקבלת.

 הם להקים נדרש שהמפעיל השירות מקומות האם להבהיר נבקש  6.9  -    .382
  ?קטנים״ ״דוכנים

  .קטנים דוכנים להקים נדרש אינו המפעיל

 ממועד ייקח הרשות להארכת זמן כמה להבהיר נבקש – ה׳ לשלב ביחס  6.9  -    .383
 להיות עשויה זו פניו לע? השדה פתיחת ליום ועד הביצוע קדם ישיבת
 לתחילת הנכון המועד מתי לדעת המפעיל ועל, ארוכה מאוד תקופה
  .ההקמה עבודות ביצוע

 ישיבת בין הזמנים שפער מאמץ כל תעשה כי להבהיר מבקשת הרשות
 למתן הזוכים התארגנות את יאפשר השדה לפתיחת ביצוע קדם

   השירותים

 של ההשכרה דוכני את לראות ניתן בתרשימים היכן יובהר כי נבקש  14.12  -    .384
  .הזוכים המציעים

  .3' מס הבהרות מסמך הרשות מפנה למענה שניתן במסגרת

 – חוזה  .385
  ז׳ נספח

 אחזקה עבודות עבור התעריף מה להבהיר נבקש – הרביעית בפסקה  1  -
  .חריגות

  .שייגרם בנזק ותלוי לגופו מקרה כל. חריגה לעבודה אחיד תעריף אין

 בעיקר נוגעת לבצע נדרש המפעיל אשר האחזקה גסה בחלוקה כי נראה  1 מס׳ טבלה  -    .386
 הרשות אותם רכיבים ישנם האם. בעצמו התקין אותם לרכיבים
 בהם לבצע אחראי אינו גורם אף פניו על שכן וככל להתקין אחראית
  . זה לעניין הבהרתכם את נבקש. תחזוקה

. בעצמה ותהרש התקינה אותם רכיבים פי על אינה בטבלה החלוקה
  .שהותקנו המערכות אפיון פי על הינה החלוקה

 באופן יעשו הרשות ידי על המבוצעות התחזוקה עבודות כי נבקש  2  -    .387
 נבקש כן כמו. הניתן ככל קטנות יהיו מבקריו וקהל למפעיל שהפרעות

 היא אותה תחזוקה עבודת כל המפעיל מול ותתאם תעדכן הרשות כי
  .העניין נסיבותב הניתן ככל, לבצע מתכננת

  הבקשה מתקבלת.

 הרשות על הן חלה כאן המפורטת השירותים זמינות כי הבהרתכם נא  6  -    .388
  .אחריותו בתחום אחד כל, המפעיל על והן

  מובהר כמבוקש.
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 ובכתב מראש מוקדמת הודעה למתן ״בכפוף הסעיף בסוף להוסיף נבקש  ה8  -    .389
  .האמורה״ ראהההו אחר המפעיל מילא לא במהלכם אשר ימים 14 של

  נדחית. הבקשה

 – חוזה  .390
  ח׳ נספח

 לצורך עובדים בגיוס, השכרה כחברת למפעיל נוגע לא המסמך, להבנתנו  כללי  -
  .הבהרתכם נא. במקום פעילות

 או זה מפעיל מעובדי אחד לכל המתייחס גנרי נספח הינו הביטחון נספח
  הנמל בשטחי הפועל אחר

 או באתר בטחון לתפקידי ועמדיםלמ מתייחס המסמך, להבנתנו  כללי  -    .391
  .הבהרתכם נא. באתר תשתיות בבניית עובדים מעסיקים אשר לספקים

 או זה מפעיל מעובדי אחד לכל המתייחס גנרי נספח הינו הביטחון נספח
  הנמל בשטחי הפועל אחר

 הגנת דיני להוראות בכפוף ורק אך יועבר כאן הנדרש המידע כי נבקש  1  -    .392
 סמכות למפעיל אין, להבנתנו. הרלוונטיים ודההעב ודיני הפרטיות
 תתי על 1 בסעיף המפורטים האישורים מרבית את לדרוש חוקית
  .סמים, רפואית סודיות, פלילי רישום כגון, סעיפיו

  נדחית. הבקשה

 מראש הודעה למתן ״בכפוף המילים את הסעיף בסוף להוסיף נבקש  4.8  -    .393
  .ימים״ 5 של ובכתב

  נדחית. הבקשה

 ידי על ההסכם חתימת ביום הידוע למדד הבסיס מדד את לתקן נבקש  5  -    .394
  .הרשות

  .נדחית הבקשה

 – חוזה  .395
 י׳ נספח

 המוצרים ממכירת או/ו" המילים את למחוק נבקש הרביעית בשורה  1.1  -
 ".שיווקם או/ו

  הבקשה נדחית.

  .נדחית ההבקש  ". כלשהו אחר גורם או: "המלל להוסיף יש 1.1 סעיף של בסיפא  1.1  -    .396

: המילים את להוסיף נבקש" שהיא סיבה מכל: "המילים אחרי  1.2  -    .397
  ". מטעמו מי או המפעיל של מחדל או ממעשה הנובעת"

  .נדחית הבקשה

 ידי על" להוסיף נבקש" רוחניות" המילה לאחר האחרונה בשורה  1.3  -    .398
  ". המפעיל

 או/ו מפעילה ידי-על: "הבאות המילים ייתוספו" רוחניות" המילה לאחר
  ."מטעמו מי ידי-על

 דין פסק פי על" להוסיף נבקש" ראשונה" המילה לאחר השישית בשורה  1.4  -    .399
  ". חלוט

  .נדחית הבקשה

, תביעה כל על המפעיל את תעדכן הרשות" להוסיף נבקש הסעיף בסוף  1.4  -    .400
 הרשות את לפצות נדרש המפעיל אשר שלישי צד של פנייה או דרישה
  ".כאמור תביעה כל מפני בהתגוננותו המפעיל עם פעולה ותשתף בגינה

  נדחית. הבקשה
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 להוסיף נבקש" שייגרם נזק שכל: "המילים אחרי, הרביעית בשורה  1.5  -    .401
  ". מטעמו ומי המפעיל של מחדל או ממעשה: "המילים

  נדחית. הבקשה

 ששווי ככל לעיל האמור למרות: "בסיפא הבא המלל להוסיף נבקש  2.1.1  -    .402
 לא, ₪ 600,000 של סך על יעלה לא המפעיל י"ע שתבוצענה עבודותה

 יבוטחו והעבודות קבלניות עבודות ביטוח לערוך המפעיל יידרש
  .המפעיל״ ביטוחי במסגרת

 הרשות אם, זאת עם יחד. זאת לאשר אינה הרשות מדיניות בעקרון
 לאשר ניתן אולם, מאושרת אינה בנוסחה הבקשה, זאת לאשר מחליטה

 בעבודות ,לעיל 2.1.2 – 2.1.1 בסעיפים האמור אף על: הבא מללה את
 אישור" במקום רשאי המפעיל, ₪ 250,000 על עולה אינו היקפן אשר

 עריכת אישור הרשות לידי להמציא", המפעיל עבודות ביטוח עריכת
, להלן") המפעיל ביטוחי עריכת אישור)" ("2(י" בנספח כאמור ביטוח
 כי מובהר ספק הסר למען: "כדלקמן יפאס תתווסף שבסופו ובלבד

 כיסוי גם כוללים) הכנסות אדן ביטוח למעט( לעיל כאמור הביטוחים
 במשך במושכר המתבצעות, אליהן בהקשר ולרבות, כלשהן לעבודות
, הקמה עבודות בכללן, מטעמו מי או/ו המפעיל י"ע, הביטוח תקופת
 קבלנים, הרשות כי מובהר כן. וכדומה פירוק, שיפוץ, השבחה, התאמה

"; כאמור העבודות לעניין נוספים כמבוטחים יתווספו משנה קבלני או/ו
  .העבודות ביטוח נערך כאילו יחול להלן 2.1.7 בסעיף האמור ואולם

  ".וכן: "המילה את החמישית בשורה למחוק נבקש -  2.1.7  -    .403

 נבקש" המפעיל עבודות: "המילים לאחר השביעית בשורה כן כמו -
 עריכת ובאישור: "המילים ואחרי)" בלבד 1 סעיף: "(המילים להוסיף
  .״)4 -ו 1 סעיפים:"(המילים להוסיף נבקש" המפעיל ביטוחי

  

  .נדחית הבקשה -

  

  הבקשה מתקבלת. -

  .נדחית הבקשה  . זה סעיף למחוק נבקש  2.1.12  -    .404

: המילים את כן וכמו" הרשות קביעת פי על: "המילים לגרוע נבקש  2.2.3  -    .405
  . או״/ו זה בחוזה רכאמו"

  .נדחית הבקשה

 שהמפעיל ככל כי להבהיר נבקש, ג"בנתב פועלים אשר למפעילים ביחס  2.2.4  -    .406
 ביחס ההרשאה בהסכם מקביל סעיף בעקבות בתשלומם השתתף כבר

  . בשנית ההשתתפות דמי בתשלום להשתתף יידרש לא הוא לנתב״ג
  .נדחית הבקשה
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 שם

  המסמך
  מענה  שאלה  סעיף' מס עמוד

 ביחס הסעיף בסוף המצוין האחריות ולשגב כך הסעיף לתקן נבקש  2.3  -    .407
 תביעות סדרת או תביעה לכל ביחס אחד רכב כלי בגין ג׳ צד לביטוחי
 8,000,000 על יעלה לא הביטוח תקופת ולכל אחד ממקרה הנובעת

  ".ח"ש

  הבקשה מתקבלת.

 – חוזה  .408
  1י׳ נספח

: במילה" כל על: "המילים את להחליף נבקש הפתיחה בפסקת  מבוא  -
  ". לרבות"

  הבקשה מתקבלת.

 לביצוע המשמש לציוד הנגרם נזק או אבדן וכן: "המילים למחוק נבקש  1  -    .409
  ".כאמור העבודות

  ". העבודות משווי 10%:"לכתוב נבקש$  100,000 הסכום חלף

 .על שני חלקיה נדחית הבקשה

  

  לת.הבקשה מתקב  ". 1 פרק במסגרת המכוסה רכוש לעניין למעט: "להוסיף נבקש בסיפא  2  -    .410

 – חוזה  .411
  2י׳ נספח

: במילה" כל על: "המילים את להחליף נבקש הפתיחה בפסקת  מבוא  -
  ". לרבות"

  הבקשה מתקבלת.

 להוצאות ביחס: "להוסיף נבקש" הכנסות אבדן: "המילים לאחר  4  -    .412
  ".מוגדלות

  .חודשים 6 -ל חודשים 12 במקום התקופה לתקן נבקש כן

  

  .נדחית הבקשה-

  

 תיקון עם ביטוח אישור ימציא אשר זוכה, זאת עם דיח. נדחית הבקשה-
  .המכרז מתנאי כחריגה הדבר ייחשב לא, זה

 – חוזה  .413
  ט״ו נספח

?אופטית לפריסה תקן יש האם להבהיר נבקש  9.4.1  -

 אך יחול בתקנים ששינוי לוודא נבקש: הסעיף בסוף לרשום בהתייחס
 בכפוף בעבר שנעשתה הפריסה על ישפיע ולא עתידית פריסה לגבי ורק

  .עת באותה מוגדרים שהיו לתקנים

 .שכזה תקן אין כי להבהיר מבקשת הרשות -

  .נדחית הבקשה -

  .המפעיל של למידע, מטעמה מי או/ו לרשות לא, גישה לאפשר ניתן לא  9.5  -    .414

 מראש בתאום, באישור ורק אך תתאפשר הקצה לציוד גישה כי נבקש
  .המפעיל של ובליווי

  נדחית. הבקשה

 טרום הרשות י"ע המורשים התקשורת ספקי רשימת את לקבל נבקש  12.1  -    .415
  .המפעיל לצורכי מלא כיסוי שיש לוודא בכדי המכרז הגשת

 ומבוקש במידה. ההרשאה בעלי כל רשימת את מפרסמת אינה הרשות
  .נפרד באופן לשאול יש נקודתי באופן ההרשאה בעל לגבי מידע
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 שם

  המסמך
  מענה  שאלה  סעיף' מס עמוד

 היקפי בגין הספקים מול שירותי מידע לקבלת הדרישה מובנת לא  13  -    .416
 פ"ע מידע לספק נשמח. המפעיל של טלפוניה ושירותי חיובים, השיחות
  .מקובלת שתהיה דרישה

 השרותים היקף על נתונים לרשות להעביר יכול הרשות של ר"הנס ספק
  הלקוח של עסקי/ פרטי מידע לא אך

  ?עילהמפ של פרטי VLAN על לעבוד ניתן האם לדעת נבקש  14.1.2  -    .417

 כל עבור אינטרנט לספק תקשורת תשתית להקים ניתן האם כן כמו
  ?מתחם

 .בלבד עבורו המוקצה VLAN מקבל אחד כל -

 הרשאה בעל הינו המבוקש האינטרנט שספק ובלבד כמבוקש -
  .אלחוטי איטרנט למעט במתקן לפעול מהרשות

 יחול לא רושמת קופה: כגון רלוונטי שלא מה כי בהירלה מבקשת הרשות  .אותו למחוק ונבקש רלוונטי אינו זה סעיף  14.4.2  -    .418
  .הזכיינים לכלל המתאים אחיד נספח זהו. עליו

 – חוזה  .419
 ט״ז נספח

 על" המילים את להוסיף נבקש" הנדרשים" המילה לאחר השניה בשורה  1.1  -
  ".דין פי

  הבקשה מתקבלת.

 ועד ההשני בשורה" יחתים המפעיל"מ החל המילים את למחוק נבקש  1.2  -    .420
 על מטעמו והגורמים עובדיו את יחתים המפעיל כי הדרישה. הסעיף סוף

 המפעיל מקרה ובכל לצורך שלא מכביד כאמור הדרכה קיום אישור
  .זה בנספח לאמור ביחס הרשות כלפי אחראי

  נדחית. הבקשה

 עם" במילים" שיהוי כל וללא, לרשות מיידית" המילים להחליף נבקש  1.4  -    .421
  ".לו היוודע

 שנגרמו וככל" במילים" ולפעול" המילה להחליף נבקש האחרונה בשורה
  ".לפעול, ידו על

  נדחית. הבקשה

, המפעיל של יחסית המינורית הפעילות לאור. זה סעיף למחוק נבקש  1.7  -    .422
  .המכרז נשוא להרשאה מותאמת אינה זו דרישה כי נראה

 כלמ הינה זו דרישה כי להבהיר מבקשת הרשות. נדחית הבקשה
  .ברשות הפועל זכיין/ספק

 ידו על" להוסיף נבקש" הסביבה ואיכות" המילים לאחר השניה בשורה  1.9  -    .423
  ".מטעמו מי או

  נדחית. הבקשה

  נדחית. הבקשה  ".חלוט דין בפסק שייקבע כפי" להוסיף נבקש הסעיף בסוף  1.9  -    .424

 הצהרת  -    .425
  המפעיל

  הבקשה מתקבלת.  .ז"ט לנספח' כ מנספח 2 -ו 1 בסעיפים ההפניות את לתקן יש
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  'א נספח 

  (עד נובמבר, כולל) 2016 – 2014תנועת נוסעים בשדות התעופה עובדה ואילת בשנים  נתוני

 :2016נובמבר  – 2014הנוסעים הבינלאומית בשדה התעופה עובדה בתקופה ינואר  תנועת .1

)כולל, נובמבר עד( 2016 2015 2014   .2  

 52,879 29,578 47,506 יוצאים

 52,727 30,748 45,470 נכנסים

כ"סה  92,976 60,326 105,606 

 

 :2016נובמבר  – 2014הנוסעים הפנים ארצית בשדה התעופה אילת בתקופה ינואר  תנועת .3

)כולל, נובמבר עד( 2016 2015 2014   .4  

 649,649 705,285 720,432 יוצאים

 632,574 692,003 703,664 נכנסים

כ"סה  1,424,096 1,397,288 1,282,223 
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  'ב נספח

  שירותים ודמי שימוש דמי תעריפי

מובהר ומודגש בזאת, כי דמי השימוש והשירותים יעודכנו, מעת לעת, על פי התעריפים הנהוגים ברשות בקשר עם כל אחד 
ען הסר ספק, כי עוד מובהר בזאת, למ ממקומות השירות הרלוונטיים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של הרשות.

, וכי לא יהיה באמור על מנת לגרוע 2016הנם תעריפי הרשות לשנת הנקובים במפרט ודמי השירותים תעריפי דמי השימוש 
מזכותה של הרשות לעדכן את התעריפים האמורים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט במהלך תקופת ההתקשרות ו/או 

  תקופות ההארכה (ככל שתחולנה)

  

 :דמי השימוש הרלוונטיים למקומות השירות הם כלהלן תעריפי .1

 

 הערותבגין לתשלוםשנה/ר"מ/ח"ש

    דלפקים  ₪ 2,736

    מסחר במבנה ראשי  ₪ 2,736

1,642 ₪  
מחסן צמוד לפעילות 

  מסחרית
  

    מחסן לפעילות מסחרית   ₪ 1,094

    משרדים במבנה ראשי  ₪ 1,243

1,140 ₪  
משרדים במבנים מחוץ 

  למבנה ראשי
  

    מחסנים /האנגרים  ₪ 814

    סככות  ₪ 489

    קרקע  ₪ 84

 

 :תעריפי דמי השירותים .2

 

 הערותבגין לתשלוםשנה/ר"מ/ח"ש

    מיזוג אוויר  ₪ 93

    שירותי ניקיון  ₪ 209

    אחזקה למבנים עיקריים  ₪ 174

    אחזקה למבנים קלים  ₪ 87
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   תשריט מיקום תחנת הדלק ומתחם השטיפה -ג'נספח 
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  עדכני! - ההצעהלטופס  'ו נספח

  ההצעותהזמנת  לטופס 8.6סעיף  להוראותבהתאם , העדר הרשעה בפלילים תצהיר

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
  אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

[*יש  ")התאגיד המציע___________________________ (להלן: " הצעתגרת עושה תצהירי זה במס אני .1

  ").המכרזעבור רשות שדות התעופה (להלן: " מכרזל, לנקוב בשמו המלא של התאגיד כפי שהוא מופיע בתעודת ההתאגדות)

את  מכוח תפקידי ומכוח הכרתי אני משמש כמנהל כללי בתאגיד המציע (*), ומוסמך לתת תצהיר זה מטעמו .2
  .העובדות נשוא תצהירי

, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז מתקיימים אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי .3
  במציע כל אלה, במצטבר:

התאגיד המציע, אני ואף לא אחד מבעלי אמצעי השליטה המשמעותיים האחרים בתאגיד המציע  .3.1
 _________; _______________ ת.ז./ח.פ._____ _____________, ת.ז./ח.פ שהנם:

_____________; ___________, ת.ז./ח.פ. _____________ לא הורשעו בכל ערכאה שהיא 
, 300, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977-בעבירה על פי איזה מסעיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"ז

, ואם הורשעו 1957-כים ושירותים, התשי"חו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצר 422-425, 383, 330, 305
  .שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן) 5(מהעבירות כאמור חלפו חמש  איזוב

  -זה  3.1 לצורך סעיף 

הנקוב  מי שהינו מחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מן הערך -" בעל אמצעי שליטה משמעותי"
של הון המניות המונפק של המציע ו/או מכוח ההצבעה במציע ו/או שהינו רשאי למנות עשרים וחמישה 

  .אחוזים או יותר מהדירקטורים במציע

 במקום הרלוונטי]  X[יש לסמן  -התאגיד המציע ו/או בעל זיקה אליו  .3.2
 ) ה שלא כדין והבטחת ) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסק2לא הורשעו ביותר משתי

(להלן:  1987-") וחוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים(להלן: " 1991-תנאים הוגנים), התשנ"א
  "). חוק שכר מינימום"

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון 2הורשעו ביותר משתי (
  מועד ההרשעה האחרונה.) לפחות מ1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, 2הורשעו ביותר משתי (
  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]
1.     
2.     
3.     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

  .1976-כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" בעל זיקה: "זה 3.2 לצורך סעיף 

 במקום הרלוונטי] X[המציע יסמן נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  .3.3
  חוק שוויון (להלן: " 1998-וק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלח 9הוראות סעיף

  ") לא חלות על המציע. זכויות

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר מ  9הוראות סעיף
) כי במידה iכדלקמן: (עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם  100 –

ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 
לשם קבלת  –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

ל הכללי של משרד העבודה כי התחייב בעבר לפנות למנה )ii(הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין 
לחוק שוויון זכויות בהתאם  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

לעיל, ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייב, והמציע מצהיר בזאת כי אכן פנה  )ii(להוראות סעיף 
 מן. בפועל כאמור, ובמידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין, אכן פעל ליישו

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה: " 3.3 לצורך סעיף 
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המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי (היה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה כמובן) יעביר העתק 
 30ירותים החברתיים, בתוך זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והש 3.3מהתצהיר לפי סעיף 

  ימים ממועד ההתקשרות.

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע 
  ולחייבו לצורך המכרז. 

די להצהיר את האמת כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר על י
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו 

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  
 

' זה) כל ו(*) היה והמנהל הכללי לא יוכל להצהיר בשם מי מבעלי השליטה המשמעותיים / מבעלי הזיקה למציע, יחויב (בנוסף להגשת תצהיר 
  להלן, בשינויים המחויבים.  1'ויטה משמעותי / בעל זיקה כאמור, למסור תצהיר בשם עצמו כמפורט בנספח בעל אמצעי של
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  עדכני! -  ההצעהלטופס  1'ו נספח
  

  ההצעותהזמנת  לטופס 8.6 סעיף להוראותבהתאם  ,העדר הרשעה בפלילים תצהיר

  נת ההצעותלטופס הזמ 9.9.8וכן במקרה של הצעה במשותף, בהתאם להוראות סעיף 

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את האמת וכי       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
  אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

עבור  מכרזל, ")המציע___________________________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
  ").המכרז(להלן: " רשות שדות התעופה

  ).*_____________ (הנני  .2

, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז מתקיימים אני מצהיר בזאת כי לאחר בירור ובדיקה שביצעתי .3
  :במציע כל אלה, במצטבר

בכל ערכאה שהיא בעבירה על פי איזה  /תילא הורשע [יש להקיף בעיגול את החלופה הרלוונטית]המציע / אני  .3.1
, 383, 330, 305, 300, 290-291, 237 ,112 ,100: 1977-עיפים הבאים עפ"י חוק העונשין, התשל"זמס

ע המציע / הורשעתי , ואם הורש1957- ו/או עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח 422-425
 .שנים ומעלה מיום תום ריצוי העונש בגינן) 5(מהעבירות כאמור חלפו חמש  איזוב

  ידי בעל אמצעי שליטה משמעותי במציע]-להלן, במקרה ונספח זה מוגש על 3.2 ך למלא את סעיף [אין צור

 במקום הרלוונטי] X[יש לסמן  -המציע ו/או בעל זיקה אליו  .3.2
 ) ין והבטחת ) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כד2לא הורשעו ביותר משתי

(להלן:  1987-") וחוק שכר מינימום, התשמ"זחוק עובדים זרים(להלן: " 1991-תנאים הוגנים), התשנ"א
  "). חוק שכר מינימום"

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון 2הורשעו ביותר משתי (
  שעה האחרונה.) לפחות ממועד ההר1להגשת ההצעות חלפה שנה אחת (

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, 2הורשעו ביותר משתי (
  ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (

  פירוט העבירה   

  [מספר סעיף ושם חוק]

  תאריך ההרשעה 

  [חודש ושנה]
1.     
2.     
3.     

  *מספר השורות הנו להמחשה בלבד

  .1976-כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו –" בעל זיקהזה: " 3.2 לצורך סעיף 

 במקום הרלוונטי] X[המציע יסמן נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז  .3.3
  חוק שוויון (להלן: " 1998-ן זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק שוויו 9הוראות סעיף

  ") לא חלות על המציע. זכויות

  לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן, ובמידה והוא מעסיק יותר מ  9הוראות סעיף
) כי במידה i(עובדים, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע מצהיר ומתחייב, גם כדלקמן:  100 –

ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה, יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים 
לשם קבלת  –לחוק שוויון זכויות ובמידת הצורך  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

של משרד העבודה כי התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי  )ii(הנחיות בקשר ליישומן; או לחילופין 
לחוק שוויון זכויות בהתאם  9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

לעיל, ונעשתה עימו התקשרות שלגביה התחייב, והמציע מצהיר בזאת כי אכן פנה  )ii(להוראות סעיף 
 בפועל כאמור, ובמידה וקיבל ממנו הנחיות בעניין, אכן פעל ליישומן. 

 כמשמעותו בחוק שיווין זכויות.  –" מעסיקזה: " 3.3 רך סעיף לצו
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המציע מצהיר ומתחייב בזאת, כי (היה ויתקשר עם הרשות בחוזה מושא מכרז זה כמובן) יעביר העתק 
 30חברתיים, בתוך זה לעיל, למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים ה 3.3מהתצהיר לפי סעיף 

  ימים ממועד ההתקשרות.

  זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

  

  

  חתימת וחותמת עו"ד   תאריך   חתימת המצהיר

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר מוסמך לחתום בשם המציע 
  ולחייבו לצורך המכרז. 

יר את האמת כמו כן, הנני מאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר על ידי להצה
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו 

  כאמור, חתם בפני על תצהיר זה.

  תאריך  

 

  יש למלא האם המצהיר הינו עוסק מורשה, או שהינו בעל אמצעי שליטה משמעותי/בעל זיקה במציע.  )*( 
אצל  כ"לירים, אחד ייחתם ע"י המציע והאחר ייחתם ע"י המנבמידה והמציע והמנכ"ל הינם אנשים שונים יצורפו שני תצה

  בתצהיר יסומן על ידי החותם בהתאמה למעמדו אצל המציע. 2המציע וסעיף 
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  עדכני! נספח אחזקה -נספח ז'
  ברמוןהשכרות רכב 

  
  
  ילכל.    1

עסקיו  הפעלתמפעיל ההמשמשים את האמור בנספח זה נוגע להפעלה ותחזוקה של השטחים, התשתיות והציוד 
משרדים שטחי אחסון, חניה , ומקומות השירות המפורטים בחוזה וע"פ הרשאת החוזה אינו כולל  לרבות

אחזקה לציוד התפעולי ואינו כולל ציוד יעודי כמו תחנת דלק תחנת שטיפה מילוי אויר וכל מתקן שאינו 
  במעטפת המבנה .(התייחסות בנספח למבנים בלבד )

  וראות נספח אחזקה זה יתייחסו לכל מקומות השירות, כהגדרתם בחוזה.ה

. ידי הרשות- יבוצעו עלר שא, שלהלן 1המפעיל לא ישלם בגין ביצוע עבודות אחזקה המפורטות בטבלה מס' 
המפעיל ישלם בנפרד עבור  ,למרות האמור לעילהשירותים בנכס. ( האמורות נכללת בדמיעלות ביצוע העבודות 

תשתיות הנדרשות עקב שימוש בלתי סביר ב )1(שאינן מפורטות בטבלה מס'  בודות אחזקה חריגותביצוע ע
  הנכס, או במערכות תשתית מרכזיות ומשותפות לכלל המשתמשים בשטחים הציבוריים 

, וכמפורט פי המקובל ברשות- על/ מערכת תשתית ותכיפותן יהיו  רמת וביצוע הפעולות הנדרשות בכל סוג פריט
  .להלן 2ובטבלה מס'  1מס'  בטבלה

  בין המפעיל ורשות הבין  האחזקההגדרת חלוקת מטלות ביצוע עבודות  - 1טבלה מס' 
  

 'מס  המערכת המתוחזקת  הגוף האחראי לתחזוקה
  רשות ה  המפעיל

כל האחזקה הנדרשת לרכיבים בתוך 
המבנה ולרבות צביעה פנימית כנדרש, 

  וכדומהדלתות תיקון אריחי קרמיקה 

חזוקת המעטפת החיצונית ת 
  של הנכס

חלקי מבנה, צבע,  - מבנה
חיפויי דפנות, חיפויי רצפה 
למיניהם, דלתות וחלונות, 

פירזול, גג עליון, גגונים 
וכיסויים, תקרות 

  דקורטיביות

1.

כל האחזקה הנדרשת לרכיבים אשר 
ידי המפעיל לרבות החלפת -הותקנו על

או \חלקים פגועים ולרבות תיקונים ו
  או צביעה לפי הצורך\ת קטעים והחלפ

לרבות חלקי מתכת, עמדות    
  במבנים עץ וחומרי בניה

2.

ידי -שהותקן על כל הציוד הקבוע והנייד
המפעיל כדוגמת שולחנות עבודה, 

  מדפים,וכד

- על ציוד קבוע ונייד שיותקן  
ו/או יימצא  ידי המפעיל

  במקומות השירות

3.

בתוך הציוד  במבנה כל מערכת החשמל
לוח החשמל לרבות  ו/או הנייד  הקבוע

הראשי, לוחות חשמל מישניים, 
הקבוע ו/או  המפסקים השייכים לציוד

  .הנייד
כל המעגלים הסופיים ונקודות הקצה 

  כולל תקינות ההארקות.

תהא אחראית למתן  תורשה
הזנת החשמל הראשית עד 
  ללוח הראשי של המפעיל

.4  כוחמאור ומערכת חשמל 

 אביזרי קצהוד גופי התאורה וכל ציו 
  מיוחדות.  ונורותשהותקנו ע"י המפעיל 

מערכות התאורה השייכות 
מתקן כולל נורות ל

סטנדרטיות ,שלא הותקנו 
  ע"י המפעיל

.5  מערכות תאורה

אחזקת כל ציוד גילוי אש,   
 ,כיבוי אוטומטי וכריזה
לרבות גלאי אש, כיבוי 

אוטומטי בגז, ספרינקלרים, 
מטפים אוטומטיים וידניים, 

  רנוקים, רמקולים וכדומהז

מערכות גילוי אש, כיבוי 
  אוטומטי וכריזה

6.
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 'מס  המערכת המתוחזקת  הגוף האחראי לתחזוקה
  רשות ה  המפעיל

מערכת פנימית של מזגן מרכזי: אחזקת 
  מיזוג אויר

  

אחזקת מערכת מזגן מרכזי:
יר עד לכניסה ומיזוג האו

  לשטח המפעיל. 
מזגנים מפוצלים :באחריות 
רש"ת (בהתאם לטבלת דמי 

  שימוש ושירותים)
  

.7  ורויר ואוורומערכות מיזוג א

אחזקת מערכת הניקוז והביוב  בכל 
הכיורים ויחידות הציוד בשטח המפעיל 

כל מחסומי  ( ועד החיבור לקו הביוב
הרצפה והשקתות, סיפונים בכיורים, 

מלכודות שומן בתוך ציוד וכל מערכת 
הביוב והניקוז בקירות וברצפות וניקוי 

מלכודות השומן המשרתות את 
מו כן המטבחים המתופעלים על ידו. כ

כל העבודות שידרשו לפתיחת סתימות 
  )ביוב הנובעות מלכלוך בלתי סביר

אחזקת מערכת הביוב עד 
לנקודת הכניסה והחיבור 

לקווים ולציוד שבשטח 
  .המפעיל

  מערכת ניקוז וביוב
  

  

8.

בשטחי אחזקת מערכת הניקוז והביוב  
המפעיל כולל צנרת ואביזריה כולל 

  השירותים והמטבחונים

עד  מיםת האחזקת מערכ
לנקודת הכניסה והחיבור 
   לקווים שבשטח המפעיל

  מערכות המים
  

  

9.

סתימות הביוב מלכלוך בלתי סביר 
  באחריות המפעילים

מערכות מים וביוב בשטחים   באחריות רש"ת 
השטח משמש  משותפים

  למס' חברות השכרת רכב

10.

תקשורת אחזקה מלאה של מערכות 
  ידי המפעיל-שהותקנה על

.11   ,ורתמערכות תקש  

ציוד חנייה כניסה    באחריות רש"ת  
  ויציאה(מחסומים כד')

12.

שטחי חנייה ואחסנה   באחריות רש"ת  
  (אספלט)

13.

ציוד ומערכות יעודיות כדוגמת     באחריות מלאה (כולל המכשיר והתשתיות) 
  שטיפה, תדלוק, לחץ אויר וכד'

14.

.15  סככות לאחסנה וחנייה    באחריות המפעיל
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  מונעת ופעולות אחזקה פות ביצוע פעולות אחזקה תכי - 2טבלה מס' 
  

  פי המפורט להלן:-שלעיל יפעל על 1מס'  הגוף האחראי לביצוע התחזוקה כאמור בטבלה
  

תת המערכת   תכיפות ביצוע הפעולות המתוכננות
  המתוחזקת

המערכת 
  המתוחזקת

 מס

תיקוני צבע וצביעה כללית לפי הצורך אך לא פחות מפעמיים 
  קריאהפי -ועל בשנה

  .1  המבנה ורכיביו  צבע

חיפויי ריצפה,   פי קריאה-לעו לפי הצורך
  דפנות ותקרות

כיוון צירים ופרזול לפחות אחת לחצי שנה. צביעה  ,טיפול שימון
  של מתכת צבועה אחת לשנה

דלתות, חלונות, 
  סורגים

  גגונים וכיסויים  יסודי לפי הצורךתיקונים וטיפול 
  .2  הדלפק ורכיביו  צבע  ית לפי הצורךתיקוני צבע וצביעה כלל

חיפויי ריצפה   פי קריאה-לעו לפי הצורך
  ודפנות

  דלתות וחלונות  כיוון צירים ופרזול לפחות אחת לחצי שנה ,טיפול שימון

  גגות וכיסויים  יסודי לפי הצורךתיקונים וטיפול 
  מבנה הדלפק  יצרןפי סוגי החומרים והוראות ה-לתיקונים וטיפול ע
  .3  ריהוט פנימי  כל חלקי הריהוט  לפי הוראות יצרן

  .4  מערכת חשמל   מערכות כוח  בדיקה שנתית, תיקון לפי קריאה
  .5  מערכת תאורה  תאורה רגילה  בדיקה שנתית, החלפת נורות ותיקון לפי הצורך

  תאורת חרום  בדיקה תלת חודשית, תיקון לפי הצורך
ניקוזי כיורים ו –טיפול מונע אחת לשלושה חודשים 

 ציוד
מערכת ניקוז 

 וביוב
6.  

 11חלק  1220ביצוע אחזקה בהתאם לת.י. 
   לפי קריאה –אחזקת שבר 

מערכות גילוי אש 
 וכיבוי בגז  

אש  - גילוי, 
 וכריזת חירום 

7.  

עמדות כיבוי   בהתאם להנחיית רמ"ח הצלה וכיבוי אש
  ומטפים

  ספרינקלרים  בדיקה תלת חודשית
מערכות מיזוג   י, חצי שנתי ושנתיבדיקה וטיפול תלת חודש

  אויר
  .8  מיזוג אויר 

  .9  ציוד כללי  ציוד כללי  לפי הוראות יצרן

  הנכס ותשתיות הנכס, ציבורייםה םשטחיההתחייבויות הרשות לאחזקת   .2
  

. האחזקה של המתחם בשטחים הציבוריים הנדרשים הרשות תבצע את כל האחזקה, והשירותים  .א
של  השירות המרכזיות המזינות את המערכות בשטחהתשתית ות תתבצע בכל השטחים לרבות מערכ

 לעיל שהרשות מחייבת בביצוע אחזקתם, כמפורטאחזקה של אותן מערכות ומתקנים את ההמפעיל ו
 במקומות השירות המרכזיות והמערכות והמתקניםהתשתית . אחזקת מערכות 2 - ו 1בטבלאות מס' 
פי כללים - רצופות ותקינות. התחזוקה תתבצע עליקבלו הזנות  שמקומות השירותתתבצע באופן 

ידי הרשות. המפרטים יסתמכו על הוראות היצרנים והקבלנים לגבי מכלולי -ומפרטים שיוכנו על
  מערכות וציוד.

המפעיל יודיע לרשות על צרכים מיוחדים של ציוד וחומרים שאותם התקין ואשר בהם הוא עושה   .ב
או בטמפרטורה /הספקים חריגים ון השירותים, דוגמת הנדרשים לו לשם מתאו אמצעים /שימוש ו

דרישה או /או להגנה על מכשור מסוים ו/מסוימים ו פריטים על כנדרש לשמירת ,שונה מהמקובל
או חום חריגים הנובעים מתפעול מכשירים צורכי חשמל, תאורה \לעמידה בדרישות עומס חשמל ו

צורך אחזקה ואספקה תקינה של התשתיות למתחם ל מוגברת, חיבורים מיוחדים לניקוז וביוב וכדומה
 ע"י רש"ת

, והכל ידי אחרים מטעמה- ידי עובדי הרשות ו/או על- שבאחריות הרשות יתבצעו עלעבודות האחזקה   .ג
  .לפי שיקול דעתה הבלעדי של הרשות
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תפעיל מוקד לניהול הטיפול בתקלות. המפעיל יוכל לפנות למוקד בהודעות הנוגעות לתקלות  הרשות  .ד
הטיפול  מצבכדי לברר את י הרשות. המפעיל יוכל לפנות למוקד גם יד-לרכות המתוחזקות עבמע

  .בהודעות שמסר למוקד

בתוך מקומות  ידי הרשות-מפעיל מתחייב לסייע, ככל שיידרש, בביצוע עבודות האחזקה המבוצעות עלה  .ה
  .השירות

המפעיל תהיה קטנה  ידי-מתן השירותים עלהרשות תבצע את העבודות שבאחריותה כך שההפרעה ל  .ו
בהקדם  ם,לקדמות ם של מקומות השירותתחזיר הרשות את מצב . בסיום ביצוע העבודותככל האפשר

 .האפשרי
  
  התחייבות המפעיל  .3
  

  המפעיל מתחייב:  

בציוד הקבוע ו/או התחזוקה במערכות ופי מפרטים שתאשר הרשות, את כל הוראות -לבצע, במלואן, על  .א
  .2 - ו  1כמפורט בטבלאות מס'  ,את פעולות האחזקה בהם אחריותו לבצעהנייד, ש

 באופן שההפרעות לציבור יהיו קטנות ככל האפשר. האחזקה שהוא מחויב לבצען לבצע את עבודות   .ב

וכמו כן  ,האחזקה ודותב, לשם ביצוע עותרישקום האפשר לרשות ולבאים מכוחה ומטעמה להיכנס למל  .ג
  ידי המפעיל.-בנה המתוחזקים עללאפשר ביקורת על מצב הציוד ורכיבי המ

(דוגמת מפגעים  הרשותהתערבות להודיע לרשות בהקדם האפשרי על כל פעולה המחייבת את   .ד
  .בטיחותיים)

. הרשות לא י הרשותיד- לע , מראש,חזקה באמצעות קבלני משנה שלא אושרואלא לבצע כל פעולות   .ה
בפנקס הקבלנים,  םהתאם לרישותאשר את ביצוע עבודות האחזקה באמצעות קבלן שאינו מורשה, ב

לבצע את עבודת האחזקה הרלבנטית ו/או באמצעות קבלן שלא אושר בהתאם להוראות הביטחון 
 לחוזה). נספח ז'המפורטות בנספח הוראות הביטחון (

המפעיל מתחייב לא לבצע כל שינוי ו/או התקנה של ציוד בין אם במערכות קיימות (באחריות רש"ת)   .ו
מחוץ למתחם המפעיל. כל תיקון ו/או שינוי שיבוצע שלא ע"י גורם מאושר ומוסמך ובין אם בשטחים ש

 יגרום לחיוב המפעיל בהוצאה  שתיגרם לרש"ת. 

 
  כללי - אספקת חומרים וחלקים   .4
  

(כמפורט  כל גוף בתחום אחריותו יפעלו הרשות והמפעיל,האחזקה נשוא נספח זה במסגרת ביצוע עבודות 
  דלהלן:כ ,לעיל) 1בטבלה מס' 

ידי - ידי הרשות, יסופקו על- עלעבודות האחזקה המבוצעות חומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל   .א
  הרשות ועל חשבונה.

ידי -ידי המפעיל, יסופקו על-על עבודות האחזקה המבוצעותחומרים והחלקים הדרושים לביצוע כל ה  .ב
  המפעיל ועל חשבונו.

ידי הרשות או המפעיל כאמור לעיל יהיו - סופקו עלכל הציוד, החלקים, האביזרים והחומרים שי   .ג
אפשרות להשיג חלקים, אביזרים  בהעדרחדשים ויהיו זהים לחלקים, לאביזרים ולחומרים המקוריים. 

, חלקים, אביזרים וחומרים תואמים. לפי הענייןוחומרים הזהים למקוריים, יספקו הרשות או המפעיל, 
ויבטיחו את  ן הישראלי או כל תקן רלבנטי אחרישות התקהחלקים והחומרים התואמים יתאימו לדר

פעולתו התקינה של הרכוש המתוחזק. המפעיל יהיה חייב לקבל את אישור הרשות לכל חלק, אביזר או 
 ת אחזקהאו לעשות בו שימוש כנדרש לביצוע עבוד/חומר שאינו זהה לקיים ואשר ברצונו להתקין ו

  הנמצאת בתחום אחריותו.

הציוד שוטף ותקין של  תפעולפק ויחליף, ככל הנדרש, את החומרים המתכלים כנדרש לצורך המפעיל יס  .ד
חומרים מתכלים לחדרי שירותים פרטיים של המפעיל, שקיות ניילון לכל כן ו הקבוע ושל הציוד הנייד

  .כל חומרי הניקיון כנדרש לניקוי חלקי המבנה והציוד הפנימייםופחי האשפה הפנימיים לסוגיהם 
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  כלי עבודה  .5
  

בכל כלי העבודה הנדרשים לביצוע  ,לצורך מתן השירותים, יספקו וישתמשו הרשות והמפעיל, כל אחד בנפרד  
 . לא יעשה שימוש בכלים מתכווננים שאינם מותאמים לציודהמתוחזק העבודות. כלי העבודה יתאימו לציוד

ם, רצועות, אטמים, ברגים וחלקים לרבות צירי ,ושעלולים לגרום להרס חלקי מבנה ומערכות המתוחזק
  אחרים ובמיוחד בציוד ומערכות בטיחותיים. כלי העבודה יכללו כלי עבודה ידניים וחשמליים כנדרש לביצוע.

  
  האחזקה זמינות שירותי  .6

  
לתיקון תקלה בטיחותית, ברכיב או דקות מעת קבלת הודעה.  60התגובה תוך  -תיקון תקלה בטיחותית   א.

אחריות המפעיל, יהיה המזמין רשאי לפנות למוקד התקלות של הרשות ולהזמין עובד ציוד שהינו ב
פי -יהיה זמני, וזאת אך ורק למנוע נזק. במקרה של תקלה מורכבת (על הרשות לצורך התיקון. התיקון 

  ידי המפעיל .   -שיקול הטכנאי) רשאית הרשות לנתק  את המערכת עד לתיקונה על

, פי חומרת ההפרעה-יבוצע על -במקומות השירות  ות למהלך העבודה הסדירהתיקון תקלות המפריע  ב.
. קריסת מערכת כדוגמת מיזוג אויר, תאורה וכדומה, ממועד קבלת ההודעה שש שעות עד שעתייםותוך 
  רכת שאין לה תחליף, תחשב כחמורה.מע

אינה גורמת להפסקת שעות. כתקלה רגילה תחשב כל תקלה ש 48יבוצע תוך  - תיקון תקלות רגילות   ג.
  .עבודה של ציוד חיוני או ציוד שאין לו תחליף

, אפשרות לתקן את התקלה לפי ההקשר תיקון, הרשות או המפעילעל הבכל מקרה בו אין לגוף האחראי   ד.
ציוד חליפי לתקופת הזמן  לרבות העמדת פעולה נדרשת,לבצע כל האחראי  במועד, מתחייב הגוף 

  שתידרש.

  ולא יאוחר משבוע ימים מהמועד המתוכנן. ,תיות יבוצעו במועדןעבודות תקופ  ה.

  תיעוד שינויים / עבודות  .  7

לחוזה) או, אם תדרוש  2.3בסיום ביצוע עבודות אחזקה ו/או שינויים במעטפת הנכס (כהגדרתה בסעיף משנה   
ימסור המפעיל  זאת הרשות לפי שיקול דעתה, בסיום ביצוע עבודות אחזקה אחרות במי ממקומות השירות,

לרשות את כל הפרטים הרלבנטיים אודות העבודות שבוצעו על ידו כאמור. הפרטים ימסרו במדיה מגנטית, 
ידי הרשות, במדיה - והשרטוטים שימסרו במסגרתם יהיו בתוכנת שרטוט בוורסיה אחידה, שתיקבע על

  מגנטית.

  מתן השירותיםהערכות למסירה מקומות השירות בתום תקופת   .8

ואשר הועמדו לשימוש  ,ידי הרשות- מור להלן נוגע אך ורק לחלקי מבנה, תשתיות וציוד שהותקנו עלהא  
   המפעיל בתקופת החוזה.

 . בסיור יבדקובכל מקומות השירות, יתקיים סיור ההרשאה למתן השירותיםיום לפני תום תקופת  90  .א
הועמדו אשר ו ,ידי הרשות-נו על") אשר הותקהרכוש" :(להלן הציוד הקבועמצב המבנה, המערכות ו

סייע לנציגי הרשות לסקור את כל ילשימוש המפעיל. בסיור ישתתפו נציגי הרשות והמפעיל. המפעיל 
  הנדרש ביסודיות.

  :, בין היתרלוכלתבו עשה המפעיל שימוש כאמור. בחינת הרשות  הרשות תבחן ביסודיות את כל הרכוש  .ב

יבחן מצב ריצוף וחיפויי קירות ותקרות, גופי תאורה, לוחות חשמל, ובין היתר  ,מצב פיזי של הרכוש  
  יחידות מיזוג אוויר, מערכת מנדפים, מערכת גילוי אש, מערכת כריזה, ריהוט קבוע וכדומה.

יות והרשות תגיש למפעיל את הסתייגויותיה ממצב הרכוש. ההסתייגהאמורות תום ביצוע הבדיקות ב  .ג
  או משימוש בלתי סביר. \תוצאה מנזק במזיד וכל כשל ברכוש שנגרם כ נהלוכלת

וזאת באמצעות כח אדם והשקעה של  ,לבצע את כל המפורט עד לסיום תקופת החוזה שידרוהמפעיל   .ד
 ידרש.יחלקים וחומרים ככל ש

והמפעיל לא ימלא אחרי הוראות דו"ח הביקורת כאמור לעיל, רשאית הרשות להורות לבצע את  היה  .ה
ובדיה או קבלן אחר מטעמה או בכל דרך אחרת. ההוצאות האמורות יחולו ידי ע-העבודה האמורה על

(שייחשבו  15%והרשות תהיה רשאית לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות בתוספת  ,על המפעיל
הבנקאית שמסר  לחלט את הערבותו/או כהוצאות תקורה) מכל סכום שיגיע למפעיל בכל זמן שהוא, 

  לגבותן מהמפעיל בכל דרך אחרת.פי החוזה ו/או - יותיו עלהמפעיל להבטחת קיום התחייבו
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לאחר  הליקוייםאת תקן לההשתתפות בסיור וביצוע הנאמר בדו"ח, גם במקרים בהם יהיה על המפעיל   .ו
  , לא יוכלו לשמש עילה למפעיל לדרוש תמורה כספית כלשהי.תום תקופת ההרשאה למתן השירותים

  
  
  

 
  


		2016-12-22T14:56:22+0200
	Kimhi Rafi ID_038815452




