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 הרשאה לקבלת בחוזה להתקשרות 021/11/120/1125122' מס פומבי מכרז: הנדון
  רמון התעופה בשדה עצמית לנהיגה רכב השכרת שירותי למתן

 

 2מסמך הבהרות מס' 

אודות עדכון במספר להודיע, את המשתתפים במכרז בזאת "(, מבקשת הרשותרשות שדות התעופה )להלן: "
 קצו במכרז כמפורט להלן:ושיהרשאות(  4-הרשאות ל 3-)מההרשאות 

זוכים אשר יקבלו מהרשות הרשאה למתן ארבעה במכרז ייבחרו עד  - במכרז מספר ההקצאות שיוקצו .0
מבין ההצעות שיוגשו, ואשר יעמדו בכל הדרישות  ,ותהזוכ ותאמת המידה לבחירת ההצע השירותים.

גובה סכום דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים  011%המקדמיות ובשאר דרישות המכרז, תהיה 
 .שנקבו המציעים בטופס ההצעה הכספית, והכל כמפורט וכמוגדר במסמכי המכרז

הסעיפים רבות עדכון מסמכי המכרז בשינויים המחוייבים, ללעיל, יתעדכנו  0לאור האמור בסעיף  .6
 הבאים באופן הבא:

, יחולו ההגדרות הבאות אשר יחליפו את הזמנת ההצעותלטופס  0.6.1בסעיף בקשר להגדרות ש .6.0
 :ההגדרות שנכללו במסמכי המכרז המקוריים

טרמינל, הממוקם במ"ר,  33-דלפק שירות לקוחות ומשרד עורפי בשטח של כ -" 1 דלפק" .6.0.0
 מי מהזוכים אשר לו יוקצה הדלפק. לעיינהל ויפאותו  ,מפרטבכמסומן 

טרמינל, הממוקם במ"ר,  31-דלפק שירות לקוחות ומשרד עורפי בשטח של כ -"0 דלפק" .6.0.6
 .מי מהזוכים אשר לו יוקצה הדלפק לינהל ויפעיאותו  ,מפרטבכמסומן 

טרמינל, הממוקם במ"ר,  60-דלפק שירות לקוחות ומשרד עורפי בשטח של כ -"3 דלפק" .6.0.3
 מי מהזוכים אשר לו יוקצה הדלפק לינהל ויפעיאותו  ,מפרטבכמסומן 

טרמינל, הממוקם במ"ר,  60-דלפק שירות לקוחות ומשרד עורפי בשטח של כ -"4 דלפק" .6.0.4
 .מי מהזוכים אשר לו יוקצה הדלפק לינהל ויפעיאותו  ,מפרטבכמסומן 

וכן משרד  (החניהמתוך שטחי  -מתוכן חניה אחת לנכיםחניות ) A "- 34חניה מספר  מתחם" .6.0.1
תקצה הרשות לאחד  םאות מ"ר, 02-שירות לקוחות הממוקם סמוך לחניות בגודל של כ

 .הזוכים במכרז

וכן משרד  מתוך שטחי החניה( -חניות לנכים 6מתוכן חניות ) B" - 32חניה מספר  מתחם" .6.0.2
תקצה הרשות לאחד  םאות ,מ"ר 02-שירות לקוחות הממוקם סמוך לחניות בגודל של כ

 .הזוכים במכרז

וכן משרד  (מתוך שטחי החניה -חניות )מתוכן חניה אחת לנכים C "- 31חניה מספר  מתחם" .6.0.2
תקצה הרשות לאחד  םאות ,מ"ר 02-שירות לקוחות הממוקם סמוך לחניות בגודל של כ

 הזוכים במכרז



 

 

 

וכן משרד  (מתוך שטחי החניה -אחת לנכיםחניות )מתוכן חניה  D "- 31חניה מספר  מתחם"  .6.0.3
תקצה  םאות מפרט,ב, כמסומן מ"ר 02-שירות לקוחות הממוקם סמוך לחניות בגודל של כ

 .הרשות לאחד הזוכים במכרז

 השנכלל האת ההגדר ףחליתאשר  ההבא החול ההגדרת, לחוזה 6.4בקשר להגדרות שבסעיף  .6.6
 במסמכי המכרז המקוריים:

טרמינל, הממוקם במ"ר,  __-לקוחות ומשרד עורפי בשטח של כדלפק שירות  -" השירות דלפק"
 המפעיל. לינהל ויפעיאותו  ,מפרטבכמסומן 

 :יוחלף בסעיף הבאטופס הזמנת ההצעות ל 06.0סעיף  .6.3

: תחילה תבחן הרשות את סכום דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים, כפי הכספית ההצעה "
 לטופס ההצעה של ההצעות שהוגשו. 'ה נספחשננקב בטופס ההצעה הכספית, 

( חדשים שקלים אלף שישים) ₪ 21,111-מ הנמוך בסכום נקב אשר מציע כי מדגישה הרשות
 . "תיפסל הצעתו, בסיסיים משולבים הרשאה דמי עבור

למסמך  'ג נספחמצ"ב כ בהתאם לעדכון הנ"ל עדכניטופס הצעה כספית )נספח ה' לטופס ההצעה( 
את ההצעה הכספית במכרז יש להגיש באמצעות הטופס העדכני הנ"ל . מובהר כי הבהרות זה

 בלבד.

 :יוחלף בסעיף הבאטופס הזמנת הצעות ל 06.3.6סעיף  .6.4

עבור דמי ההרשאה המשולבים  ןההצעות אשר הסכומים הנקובים בה ארבעתבחר את  הרשות "
הבסיסיים הינם הגבוהים ביותר, ואשר עמדו בכל התנאים המקדמיים והתנאים הנוספים 

מציעים כאמור ידורגו ההזמנת ההצעות. הצעותיהם הכספיות של  לטופס 06.6סעיף בכמפורט 
 0באופן שבו המציע, אשר הגיש את ההצעה הכספית הגבוהה ביותר, יוכרז כזוכה מספר 

"(, המציע אשר הגיש את ההצעה הכספית השנייה בגובהה יוכרז כזוכה 0להלן: "זוכה מספר )
בגובהה  לישית"( המציע אשר הגיש את ההצעה הכספית הש6)להלן: "זוכה מספר  6מספר 

אשר הגיש את ההצעה הכספית  והמציע"( 3)להלן: "זוכה מספר  3יוכרז כזוכה מספר 
 "(. "4)להלן: "זוכה מספר  4פר בגובהה יוכרז כזוכה מס רביעיתה

לטופס הזמנת הצעות יעודכן בשינויים המחוייבים, באופן שהוא יחול במקרה ובמקום  06.3.6סעיף  .6.1
)או יותר( הצעות שהינן הגבוהות ביותר והצעות אלו יוגדרו  1ההצעות הגבוהות ביותר, התקבלו  4

 כ"הצעות הזהות" לצורך הסעיף.

 :יוחלף בסעיף הבאטופס הזמנת הצעות ל 03.0.0סעיף  .6.2

 " .4-ו, 0,6,3יבחר דלפק שירות אחד מבין דלפקי שירות  0זוכה מספר  :שירות דלפק" 

 :יוחלף בסעיף הבאטופס הזמנת הצעות ל 03.0.6סעיף  .6.2

 " .D-ו A ,B ,C חניה יבחר מתחם חניה אחד מבין מתחמי 0זוכה מספר  :חניה מתחם" 

 :יוחלף בסעיף הבאטופס הזמנת הצעות ל 03.3סעיף  .6.3

 לרשות להודיע 6' מס זוכה יידרש, 0' מס זוכה של השירות מקומות הקצאת השלמת לאחר" 
 6' מס זוכה. 0' מס זוכה ידי על נבחרו טרם אשר השירות מקומות עם בקשר בחירתו את

 הבחירה הודעת קבלת ממועד שעות 43 תוך הבחירה להודעת תשובתו את לרשות ימסור
 להודיע 3' מס זוכה יידרש, 6' מס זוכה של השירות מקומות הקצאת השלמת לאחר. מהרשות

 זוכה. 6-ו 0' מס זוכים ידי על נבחרו טרם אשר השירות מקומות עם בקשר בחירתו את לרשות
 הודעת קבלת ממועד שעות 43 תוך הבחירה להודעת תשובתו את לרשות ימסור 3' מס

 . "מהרשות הבחירה



 

 

 

 :ב03.3וימוספר  חדש קטן סעיף יתווסףהזמנת הצעות  טופסל .6.2

מקומות  4לזוכה מס'  יוקצו 3-ו 6, 0השלמת הקצאת מקומות השירות של זוכים מס'  לאחר" 
 השירות הנותרים. "

 :יוחלף בסעיף הבאלחוזה  02.0סעיף  .6.01

, לרשות המפעיל ישלם החוזה במסגרת שקיבל השירותים למתן ההרשאה תמורת 02.0" 
(, שתחולנה ככל)  ההארכה תקופת/או ו השירותים מתן תקופת במהלך שנה כל בגין
 :כדלקמן המשולבים ההרשאה דמי את

 המפעיל נקב בו בסך הבסיסיים המשולבים ההרשאה דמי את לרשות ישלם המפעיל .02.0.0
 .במכרז הכספית בהצעתו

-מ למעלה השכיר המפעיל החשבון נערך שבגינה חוזה שנת אותה שבמהלך במקרה 02.0.6
המפעיל ישלם לרשות, בנוסף לדמי ההרשאה המשולבים  –כלי רכב  01,111

 כלי לכמות בהתאם, משתנים הרשאה דמילעיל,  02.0.0הבסיסיים כאמור בסעיף 
 .שנה אותה במהלך השירותים במסגרת המפעיל שהשכיר הרכב

 מבוטל. חוזהל 61.0.6סעיף  .6.00

 ." העניין לפי, למפעיל תשיב הרשות או" לחוזה ימחקו המילים הבאות:  61.0.3.0בסעיף  .6.06

מפרט מקומות השירות: רצ"ב נספח מעודכן של מפרט מקומות השירות. נספח זה  - נספח א' לחוזה .6.03
ובהתייחס אליו על הזוכים המכרז לבחור את מקומות השירות  העדכני והמחייבהינו הנספח 

והוא מחליף את נספח א' זמנת ההצעות )מסומן כנספח א' למסמך הבהרות זה( כמפורט בטופס ה
 .במסמכי המכרז המקורייםשנכלל 

האמור לעיל הינו למעט מתחם המשרדים והרשות תפרסם בהמשך תשריטים עדכניים של מקומות 
 השירות. 

 

 מענה לשאלות הבהרה

 :ההשתתפות במכרז להלן מענה הרשות לשאלות הבהרה שנשאלו ע"י מי ממשלמי דמי



 

 

 

שם  
 מענה שאלה מס' סעיף עמוד המסמך

טופס   .0
 ההזמנה

״ נבקש כי הגדרת ציוד נלווה תכלול גם מערכות השכרת רכבבהגדרת ״ 0.6.1 3
 ניווט, כפי שמקובל בענף השכרת הרכב.

 [/לחוזה בעמ'  0.4]הערה זו רלוונטית גם לסעיף 

יו יהלא יחול שינוי בהגדרה. מובהר כי המפעילים 
ת ניווט אשר ומערכ רשאים להשכיר אך ורק

המפעילים  .חלק אינטגרלי מן הרכב ןהינות ומובנ
מכשירי ניווט ניידים או לא יהיו רשאים להשכיר 

 ראווטרים אלחוטיים.

השלישי ביחס לפיצוי בגין עיכוב בפתיחת השדה )המתואר בתבליט  6.6.6.3 1   .6
 06( נבקש לקצר את תקופת 1במסמך הבהרות מס'  62בתשובה 

חודשים. אין זה סביר כי בנסיבות בהן המפעיל  2החודשים לתקופה של 
קיבל חזקה במקומות השירות והחל לבצע בהם עבודות, לגייס כוח 
אדם ולהתארגן לקראת פתיחת השדה, המפעיל יקבל פיצוי על העיכוב 

עולה על שנה, שכן אפילו עיכוב של חודש מייצר רק במקרה של עיכוב ה
למפעיל הוצאות ועלויות נכבדות. אנו סבורים כי קביעת תקופה של חצי 
שנה מהווה איזון סביר בנושא זה, ומבקשים מהרשות שתשקול את 

 עמדתה מחדש.
 [0לחוזה בעמ'  0.4]הערה זו רלוונטית גם לסעיף  

 .הבקשה נדחית

אנו חוזרים ומבקשים את תיקון סעיף זה כך שככל והרשות מבקשת  6.6.3.3 2   .3
להתנות את זכות הברירה בתנאים אשר אינם מוסכמים על המפעיל, 
יהיה המפעיל רשאי לסרב למימוש זכות הברירה. אנו מבינים כי 
הרשות תפעיל שיקול דעת ענייני בהתאם לכללי המנהל התקין ועל פי 

ר לנו אם התניית האופציה בתנאים דין, ואולם בהקשר זה לא ברו
)לרבות שינוי דמי ההרשאה( הנה בהתאם למנהל תקין או לא, כך 
שתשובת הרשות בעניין זה לא מבהירה את המצב המשפטי בסיטואציה 
זו. על המציעים לדעת לאיזו תקופה ולאילו תנאים הם מתקשרים 
 והשארת הסעיף כנוסחו יוצרת אי ודאות בבחינת הכדאיות בהגשת

 הצעה במכרז זה. 
 [5לחוזה בעמ'  4.3]הערה זו רלוונטית גם לסעיף 

 .הבקשה נדחית



 

 

 

שם  
 מענה שאלה מס' סעיף עמוד המסמך

( אישור כי הוא מנהל עסקיו כדין 0בסעיף זה מצוין כי על המציע לצרף ) 3.3 06   .4
( את 6) ובנוסף לכךעל פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף 

"האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים". נא הבהירו 
 ( לעיל הם אותם אישורים. 6) -( ו0כי אישורים )

 
ככל שהאישורים שבידי המציע כוללים את כל 
הנדרש, הרשות תקבלם לצורך הוכחת עמידת 

 המציע בתנאי הסף הנדרש.

1.   03 2.3   עותק אחד של ההצעה נא הבהירו כי המציע נדרש להגיש רק
 למכרז.

  ככל שמסמכי המכרז המוגשים על ידי המציע אינם נכנסים לכרך
אחד, נא הבהירו כי המציע יהיה רשאי לפצל את הצעתו לשני 

 כרכים.

 .מובהר כמבוקש 

 .מובהר כמבוקש 
 

נבקש כי ככל שהרשות תעניק הרשאה לצדדים שלישיים למתן  61.0 02   .2
שיינתנו לצדדים שלישיים לא יהיו עדיפים השירותים, אז )א( התנאים 

על התנאים בהם מחויבים המציעים הזוכים, וכן )ב( ככל שתהיה גריעת 
שטחים ממקומות השירות והחניות של המפעיל יחולו הוראות סעיפים 

 לחוזה. 66 -ו 2.6
 [30לחוזה בעמ'  33]הערה זו רלוונטית גם לסעיף 

 .הבקשה נדחית

טופס   .2
 ההצעה

נבקש כי הרשות תפיק נוסח עדכני של טופס ההצעה ונספחיו המשקף  -- כללי
 את השינויים שנעשו במסמכי ההבהרות למכרז.

 
הבקשה נדחית. עם זאת הרשות מפנה לטופס 

 ההצעה הכספית המעודכן המצורף להבהרה זו.



 

 

 

שם  
 מענה שאלה מס' סעיף עמוד המסמך

נושאי משרה,  06לאור העובדה כי במציע ישנם  – 0.1סעיף   נספח א׳ 2   .3
והשורות בסעיף אינן יכולות להכיל את כל המידע הנדרש )ביחס 
לשמות, תעודות זהות וכתובות(, נבקש כי הרשות תוסיף שורות 
נוספות לסעיף זה או לחילופין כי הפירוט יוכל להיעשות בנספח 

 שיוכן על ידי המציע ויצורף לנספח א'.

  נבקש להבהיר אם בסעיף זה יש לפרט את פרטי  – 0.2סעיף
הדירקטורים בחברה, לאור העובדה כי הם מהווים "בעלי עניין" 

 .0.1ולא פורטו בהתאם להנחיות הרשות בסעיף 

 

הרשות מבהירה כי במקרה זה של העדר  -
מקום פיזי למילוי הנדרש, על המציע לצרף 

פעם נוספת רק את אותו עמוד ממסמכי 
 א את הפרטים הנוספים.המכרז ובו למל

 
 

הרשות מפנה להגדרת "בעל עניין" בסעיף  -
לטופס הזמנת ההצעות, ולהוראות ס'  0.6.1

 שבנספח א' לטופס ההצעה. 0.2

ציינתם כי תוקף הערבות  1למסמך הבהרות מס'  013במסגרת תשובה  נספח ז׳ 02   .2
 4. לעומת זאת, בסעיף 30.3.6102אשר יש להשלים בערבות הנו ה 

, ציינתם כי תוקף הערבות אשר יש להשלים 6במסמך הבהרות מס' 
. לאור האמור נא הבהירו מה מועד תוקף 31.4.6102בערבות הנו ה 

 הערבות הנדרש.

תוקף הערבות אשר יהא הרשות מבהירה כי 
תוקף אשר מופיע היהא בטופס הערבות להשלים 

 .במסמך ההבהרות האחרון שהתייחס לעניין זה

נבקש למחוק סעיף זה. לא סביר כי לאור ההשקעה הנדרשת מן המפעיל  4.1 01 חוזה  .01
על מנת להקים, לתחזק ולתפעל את הפעילות ארוכת הטווח נשוא 

החוזה, הרשות תוכל בשיקול דעתה הבלעדי לבטל את החוזה מטעמי 
נוחות מבלי שהמפעיל עשה כל מעשה בניגוד להוראות החוזה. השארת 

מציעים להתמודד על המכרז בהתחשב סעיף זה עשויה למנוע מ
 בסיכונים המובנים ביכולת השתחררות חד צדדית שכזו.

 .הבקשה נדחית

נבקש לתקן את המנגנון הקבוע בסעיף זה כך שהיעדר תגובה מצד  1.0.1 01   .00
הרשות לא תיחשב כדחייה, מאחר ובנסיבות בהן המפעיל עושה כמיטב 

היעדר התייחסות מהרשות יכולתו על מנת לעמוד בלוחות הזמנים, 
מעמיד אותו במצב חוסר ודאות, שכן מחד הרשות דחתה את פנייתו, 
אך מאידך לא ברור למפעיל מה עליו לעשות על מנת שתוצרי התכנון 

 יאושרו.

 מסמך הבהרות 23מענה לשאלה הרשות מפנה ל
 .1 מס'



 

 

 

שם  
 מענה שאלה מס' סעיף עמוד המסמך

06.  

 01 2.6.0 

  במקרה נבקש להבהיר כי  1למסמך הבהרות מס'  610לאור תשובה
 4.4ימים יחולו הוראות סעיף  21של תקופת מניעות העולה על 

 לחוזה.

  נבקש להבהיר כי השטחים שיוקצו כמקומות שירות חלופיים יהיו
זהים באופן מהותי בגודל ובגישה למקומות השירות המצויים 

 ברשות המפעיל ערב דרישת השינוי.

 

 .הבקשה נדחית -
 

 .הבקשה נדחית -

03.  

 01 2.6.6 

בנסיבות בהן הרשות תוסיף או תגרע מהמפעיל שטחים נבקש כי 
ממקומות השירות, אז ככל שבשל הוספה או גריעה כאמור, ולא בשל 

מעשה ו/או מחדל של המפעיל, נבצר מהמפעיל להעניק את השירותים, 
אז המפעיל לא יידרש לשלם דמי הרשאה משולבים, דמי השירותים 

 ודמי שירותים נוספים.

 

סעיף. במקרה האמור לא יחול שינוי ב -
בשאלה, יפעל המפעיל בהתאם להוראות 

 הרשות והחוזה.
-ציבורי כגוף, הרשות כי, מובהר זאת עם

 דעת שיקול הפעלת תוך תפעל, מינהלי
 המינהל לכללי לב בשים, ומקצועי ענייני

, המכרז מסמכי להוראות בהתאם, התקין
 דין כל פי-ועל

04.  
 02 3.0 

המשתתפים שהתקיים, וככל שניתן נבקש לקבל פרוטוקול של מפגש 
לקיים מפגש משתתפים נוסף בשדה תעופה רמון, אז נבקש לקיים מפגש 

 משתתפים נוסף.

. פרוטוקול מפגש לא יתקיים מפגש מציעים נוסף
 הבהרה זה. ךמציעים מצורף כנספח ב' למסמ

01.  

 02 ,
36 3.4041 

צדדיים נבקש כי על אף האמור בסעיפים אלה, לא יעשו שינויים חד 
בנספחים הבאים: נספח א' )מפרט מקומות השירות(, נספח ב' )שירות 

ותפעול(, נספח ז' )אחזקה(, נספח ט' )ערבות בנקאית( ונספח י' )אחריות 
וביטוח(, וכל שינוי בהם יהיה כפוף להסכמת המפעיל מראש ובכתב. 

לחוזה מצוין מפורשות כי שינוי לחוזה מותנה  41כשם שבסעיף 
י הצדדים, כך נכון הוא גם ביחס לנספחי החוזה שכן בחתימת שנ

המצאות נושא מסוים בגוף החוזה או בנספחיו הנה טכנית לחלוטין. עם 
זאת, בקשתנו מצומצמת אך ורק לנספחים שהוכנו פרטנית לצורך מכרז 

זה ולא נספחים גנריים לכלל העבודות במסגרת הקמת השדה )למשל 
 חון וכדומה(.נספחי איכות סביבה, תקשורת, ביט

 
 

לא יחול שינוי במסמכי המכרז. כל שינוי ייעשה, 
 ככל שייעשה בהתאם להוראות החוזה.

 13 הרשות מפנה לסיפא של תשובתה לשאלה 
 בהבהרה זו.



 

 

 

שם  
 מענה שאלה מס' סעיף עמוד המסמך

02.  

 03 2.6 

נבקש כי במקרה בו ישתנו מועדי פעילות השדה, כך שהשדה יפעל 
באופן  1במתכונת שונה מהמתכונת המתוארת במסמך הבהרות מס' 

 שיהיו ימים בהם לא תהיה פעילות בשדה, אז המפעיל לא יידרש לשלם
בגין ימים אלה את דמי ההרשאה המשולבים, דמי שירותים ודמי 

 שירותים נוספים.

 .הבקשה נדחית

02.  

 60 01.4 

נבקש כי, לאור הנוסח הרחב של הסעיף המאפשר לרשות ככל הנראה 
שהוא של המפעיל, אז טרם הצגת מידע כאמור  לעיין בכל מסמך

על  הגורמים הרלוונטיים העורכים את הבדיקה יחויבו לחתום
 התחייבות לסודיות בנוסח מקובל.

מסמך הבהרות  644 הרשות מפנה למענה לשאלה
 .1מס' 

לנספח ב'  0נבקש כי הרשות תבהיר כי דמי השימוש המופיעים בסעיף  02.0 60   .03
רלוונטיים רק ביחס לשטחים עורפיים, מאחר  1למסמך הבהרות מס' 

ההרשאה ודמי השימוש בגין מקומות השירות כבר כלולים בדמי 
 המשולבים.

שטחים נוספים לדמי השימוש בגין ההכוונה הינה 
)מקומות שירות נוספים ו/או שטחים עורפיים( 

מקומות בדמי השימוש בגין אשר אינם כלולים 
מקומות , ומובהר כי דמי השימוש בגין השירות
 , הכלנכללים בדמי ההרשאה המשולבים השירות

 .כפי שפורסם במסמכי המכרז

02.   60 02.0 
האם נספח ב' ממצה את כל העלויות בעבור השירותים הנוספים אותם 

 נידרש לשלם? 

נכון למועד כתיבת מסמך הבהרה זו, במידה 
והרשות תקצה לזוכה במכרז מקומות שירות 

נוספים התשלום בגינם יהא על פי האמור בנספח ב' 
 .1אשר צורף למסמך הבהרות מס' 

61.   22 
 

02.6 
 בקשת לפי נקבעים תקשורת שירותי תעריפי הקמת תשתית התקשורת וקבלת שרותי התקשורת.נבקש לקבל עלות 

 .ספציפי לשירות המפעיל

שכירויות בשנה, האם נחויב לשלם את  3,111 -במידה ולא הגענו ל 02.0.0 66   .60
הצעתנו שאותה נפרט במסמכי המכרז )דמי הרשאה משולבים(, או 

 בלבד ₪ 61,111שבמקרה זה נחויב בסך 

למסמך זה  6.01-6.06 פיםסעיהרשות מפנה ל
 .במסגרתם עודכן המנגנון הנ"ל

 -ו 02.0    .66
61.0.3.6 

ו שנועד להמחיש את נבהמשך לסירובכם לאשר את התחשיב אשר צירפ
חישוב דמי ההרשאה המשולבים שעל המפעיל לשלם, נבקש כי תספקו 

אינו  דוגמא לאופן חישוב דמי ההרשאה המשולבים מאחר והאמור
 מספיק ברור.

. בהקשר זה תשומת לב המציעים הבקשה נדחית
לשינוי שחל במנגנון תשלום דמי ההרשאה, כמפורט 

 לעיל.



 

 

 

שם  
 מענה שאלה מס' סעיף עמוד המסמך

63.  

 61 66.0.0 

ציינתם כי התעריפים  1למסמך הבהרות מס'  623במסגרת תשובה 
הנהוגים לשטחים עורפיים מצוינים בנספח ב' למסמך ההבהרות, 

ברור לנו לאיזו שורה בטבלאות התכוונתם ואולם מעיון בנספח ב' לא 
 להפנות את המציעים. נא הבהרתכם.

תעריפי דמי השימוש אשר צויינו בנספח ב' למסמך 
הינם תעריפים אשר מתעדכנים  1ההבהרות מס' 

כל אחד מאותם מקומות שירות בקשר למעת לעת 
 אשר רלוונטיים לשדה תעופה תמנע.

רות אשר נכון למועד פרסום המכרז מקומות השי
מוקצים לזוכים במכרז הינם אלה אשר פורסמו 

במסמכי המכרז. במידה וזוכה במכרז יבקש לעשות 
שימוש במקומות שירות נוספים ויהא בידי הרשות 

להקצות מקומות שירות אלה לשימושו אזי יקבל 
מאת הרשות את התעריפים הרלוונטיים והעדכניים 

 למקומות נשוא הבקשה.

64.  

 63 63.6 

 חוק את הסעיף ולהחליפו בנוסח הבא:נבקש למ
"המפעיל יהיה רשאי לגלות מידע לעובדים אותם יעסיק במתן 

השירותים או כל מי שיועסק מטעמו במתן השירותים, ובלבד שאלה 
יהיו כפופים לחובות סודיות בנוסח דומה לחובות המפורטות בסעיף 

 זה."

 .הבקשה נדחית

נספח ב'   .61
 .הבקשה נדחית את המילה ״ובאישור" במילים "ובתיאום עם".נבקש להחליף  -- כללי לחוזה

נספח ג'   .62
 2.2 -- לחוזה

משויכת  2.2יש להבהיר לאיזה טור בטבלת הגאנט המופיעה בסעיף 
פעילות ההשכרה, על מנת שהמציעים יוכלו להבין טוב יותר את לוחות 

 הזמנים המצופים מהם.

מועד תחילת פעילות ההשכרה ומתן השירותים 
 לחוזה. 4.0.6כמופיע בסעיף הינו 

נספח ח'   .62
 -ו 0.6.6 -- לחוזה

0.6.4 

להבנתנו בקשת מידע בנוגע לבדיקת רישום פלילי וויתור על סודיות 
רפואית אינם הולמים את דרישות החוק. אנא הבהירו מה המקור 

 החוקי מכוחו המפעיל יהיה רשאי לבוא בדרישות אלה לעובדיו.
 .הרשות תפעל על פי כל דיןלא יחול שינוי בסעיף. 

63.  

 נבקש להבהיר מהי הסכמה לבדיקת ביטחון חוזרת. 0.6.2 -- 

הרשות מבקשת להבהיר כי אם נדרש לבצע בדיקה 
חוזרת/נוספת/המשך לשם העמקה בנושא או בירור 

אזי  -פרטים מסויימים במעגלי בדיקה אחרים
 .תבוצע בדיקה חוזרת



 

 

 

שם  
 מענה שאלה מס' סעיף עמוד המסמך

62.   -- 
דוגמאות הטפסים האמורים בסעיף זה אשר לא אנא העבירו אלינו את  0.3

 צורפו לנספח.
הרשות מבקשת להבהיר כי הרשות פועלת לריכוז 

 .בהמשךבנפרד ויפורסם בנושא ועדכון יינתן 

נספח י'   .31
 לחוזה

-- 
בשורה הרביעית, אחרי המילים "שכל נזק שייגרם" נבקש להוסיף את  0.1

 נספח זה". המילים "אשר המפעיל אחראי לו בהתאם להוראות
 .הבקשה נדחית

נספח   .30
ט"ו 

 לחוזה

-- 
נבקש כי גישה לרשת או למידע של המפעיל תיעשה אך ורק בתיאום  2.1

 .הבקשה נדחית ובליווי של נציג מטעם המפעיל.

  כללי  .36
לאור השאלות הרבות שנשאלו על ידי המשתתפים נבקש לקבל את  

 .נדחיתהבקשה  כולל עקוב אחרי שינויים WORDההסכם כעת בקובץ 



 

 

 

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

  המכרז בעת הגשת ההצעה
 
 
 

 בכבוד רב,

 זיו ברייטברט,
 מרכז תחום פיתוח עסקי

 

 הריני לאשר האמור בהבהרה זו

______________________ 

 המציעחתימת 

 

 

 :העתקים

 סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי -יורם שפירא

 רא"ג פיתוח עסקי -גדי רפאלי

 לשכה משפטית -עו"ד תמר תורג'מן



 

 

 

 
 

 
 מפרט מקומות השירות -נספח א'

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 פרוטוקול מפגש מציעים -נספח ב'

 
 

אשר אינו חלק מהוראות מסמכי המכרז. פרוטוקול זה מסכם , ערכה הרשות מפגש מציעים  02.00.6102ביום 

 את עיקרי המפגש כדלקמן:

 

 :משתתפים .0

 נציגי הרשות: .0.0

 ראש תחום מנהלת המעבר לתמנע -חיים אלימלך

 מרכז תחום פיתוח עסקי -זיו ברייטברט

 משלמי דמי ההשתתפות במכרז .0.6

 :עיקרי המפגש .6

הוצגו עיקרי המכרז באמצעות זיו ברייטברט, לרבות רקע ומידע כללי, תכולת השירותים , מקומות  .6.0

השירות, תנאים להשתתפות במכרז, תשלומים לרשות , התחרות במכרז, בדיקת ההצעות וכן אופן 

 הגשת ההצעה.

ת הוסבר למשתתפי המפגש האופן בו רשאים המציעים לפנות אל הרשות בבקשה לקבלת ההבהרו .6.6

 בקשר עם מסמכי המכרז.

 
 

  



 

 

 

 נספח ג'

 עדכני ! –לטופס ההצעה  'ה נספח
 

 ההצעותהזמנת  לטופס /.0 סעיף להוראותבהתאם טופס הצעה כספית, 
 

לטופס הזמנת  0.6.1היה והצעתנו תזכה, סכום דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים )כהגדרתם בסעיף 
שירותי השכרת רכב ההצעות(, אשר אנו מתחייבים לשלם לרשות בגין שנת חוזה, עבור ההרשאה למתן 

 בתוספת מע"מ כדין.₪, יהיה ______________  לנהיגה עצמית בשדה התעופה רמון

 הצעתנו תיפסל ולא תידון.₪,  21,111נקבנו בהצעתנו לעיל, סכום נמוך מסך של  ידוע לנו כי אם

ידוע לנו כי הסכום הנ"ל אינו ממצה את התשלומים שנידרש לשלם לרשות במידה ונתקשר בהסכם למתן 
 ההרשאה נשוא המכרז, והתשלומים יהיו בהתאם לאמור ולמפורט בחוזה.

פי התנאים המפורטים בטופס הזמנת ההצעות -יתנת על ידינו עלהצעתנו לעיל, נ הננו מצהירים בזאת, כי
 .ובהתאם לתנאים האמורים בחוזה

 

 דגשים ספציפיים למילוי טופס ההצעה הכספית

 הסכום המוצע ינקב בשקלים חדשים בלבד, ולא יכלול מס ערך מוסף.

 

 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימת המצהיר

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

כמו כן, הנני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת 
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, 

 חתם בפני על תצהיר זה.

 תאריך 

 

 :במקרה של הצעה משותפת

 
 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימת המצהיר

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

כמו כן, הנני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת 
אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור,  וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק

 חתם בפני על תצהיר זה.

 תאריך 

 

 

 
 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימת המצהיר

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

להצהיר את האמת כמו כן, הנני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר על ידי 
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, 

 חתם בפני על תצהיר זה.

 תאריך 

 

 

 
 חתימת וחותמת עו"ד  תאריך  חתימת המצהיר

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

הנני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת כמו כן, 
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, ולאחר שהזהרתיו כאמור, 

 חתם בפני על תצהיר זה.

 תאריך 
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