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למתן הרשאה לניקוי כלי הרכב של חברות השכרת הרכב  2016/15/040/030/00מכרז פומבי מס' 
  רכב בנתב"ג וכן לניהול, הפעלה ותחזוקה של מתקן שטיפה לכלי

  6מסמך הבהרות מס'     

 מפגש וסיור משתתפים  .1

 , נערך מפגש וסיור למשלמי דמי ההשתתפות.17.11.2016ביום  .1.1

 במפגש והסיור השתתפו כל אלה:   .1.2

 מטעם הרשות  .1.2.1
 ראש אגף שירותי קרקע, אמיר שמעוני .1.2.1.1
 אבירם סידי, מנהל מסחרי .1.2.1.2

 משלמי דמי השתתפות .1.2.2

קרי המכרז, לרבות רקע ומידע כללי, במפגש והסיור, הוצגו עי - עיקרי המפגש וסיור .1.3
תכולת השירותים, מקומות השירות, תנאים להשתתפות במכרז, תשלומים לרשות, 

 התחרות במכרז, אופן בדיקת ההצעות במכרז וכן אופן הגשת ההצעה.

 להלן התייחסות הרשות לשאלות שנשאלו במסגרת הסיור: .1.4

מה במידה מבקש להבהיר מה ישלם המפעיל בתקופת ההק  שאלה  1.4.1
  ויספק שירותים באמצעות מכונת השטיפה של המפעיל הנוכחי

לחוזה  12הרשות מבקשת להפנות את המציעים להוראות סעיף   תשובה  
ההרשאה המפרט את חבות המפעיל בתשלומים לרשות במהלך 

  תקופת ההקמה.

במהלך תקופת ההקמה יכול המפעיל לספק שירותים באחד 
  משני האופנים הבאים:

העניק המפעיל שירותי שטיפה ידנית  -ידנית בלבד שטיפה
 7.5%בעצמו ו/או באמצעות קבלן מטעמו, ישלם המפעיל לרשות 

 בתוספת מע"מ כדיןמפדיון המכירות ברוטו בגין שטיפה ידנית 
  וללא תשלום דמי הרשאה משולבים בסיסיים.

ישלם  -שטיפה באמצעות מתקן השטיפה של המפעיל הנוכחי
י הרשאה זהים לדמי ההרשאה אותם המפעיל לרשות דמ

 12.1.2 מתחייב לשלם בתקופת מתן השירותים וכמפורט בסעיף
  לחוזה ההרשאה.

אותם  ודמי השירותים מבקש לפרט מהם תעריפי דמי השימוש  שאלה  1.4.2
  יחויב המפעיל לשלם עבור השטחים העורפיים



 
  

  

ות מבקשת להפנות את המציעים לנספח א' לחוזה הרש  תשובה  
ההרשאה, בו מפורטים התעריפים השנתיים הנוכחיים בהם 

  בגין דמי שימוש, דמי אחזקה ודמי מיזוג אוויר.יחויב המפעיל 

מבקש לפרט מהם תעריפי דמי השירותים הנוספים אותם יחויב   שאלה  1.4.3
  תהמפעיל לשלם במהלך תקופת ההתקשרו

  בוקש:כמ  תשובה  

בהתאם לתעריפי המים והביוב  - תעריפי מים וביוב .1
 לצריכה ביתית הנקבעים על ידי רשות המים.

בהתאם לתעריפי תעו"ז לצריכה ביתית  -תעריפי חשמל .2
 הנקבעים על ידי רשות החשמל.

 - , נכון ללפני מע"מ החודשי ףהתערי -פינוי אשפה .3
 הצבת מכולה פתוחהיחויב המפעיל בגין בו , 01/01/2016

 ₪. 7,731במקומות השירות עומד על סך של 

בתחום זה קיימים מגוון רב של שירותים  - תקשורת .4
ותעריפים ועל כן תעריפים יועברו לזוכה במכרז לאחר 

  מיפוי השירותים על פי צרכיו.

מבקש לפרט את כמות הרכבים הנשטפים על ידי המפעיל   שאלה  1.4.4
  הנוכחי, עבור השנתיים האחרונות לפחות

ת התעופה נתונים לאודות כמות כלי הרכב ואין בידי רשות שד  תשובה  
  הנשטפים על ידי המפעיל הנוכחי.

על אף האמור בידי הרשות נתונים אודות כמות השכרות הרכב 
  רטים בטבלה שלהלן:ובנתב"ג, כפי שמפ

  כמות השכרות בנתב"ג  שנה

2013  140,101  

2014  152,894  

2015  160,182  

2016  

  חודש אוקטובר כולל)(עד 
130,807  

  

  מבקש להבהיר האם תעריף המים כולל גם תשלום עבור ביוב.  שאלה  1.4.5

בשני תעריפים נפרדים תחת  עבור מים וביובהמפעיל יחויב   תשובה  
  .חשבונית אחת

מבקש להבהיר האם תעריפי המים עתידים להתעדכן בתחילת   שאלה  1.4.6
ננת בתעריפי המים בשיעור , בהתאם לעלייה המתוכ2017שנת 
3.8%  



 
  

  

  רשות שדות התעופה מוגדרת כספק מים מקומי.  תשובה  

ים שפירים מ"לתעריף  הגובה הרשות זה אותוהמים  תעריף
ומתעדכן  הנקבע על ידי רשות המים לבית או לכל צריכה אחרת"

 ף האמור על ידי. במידה וצפוי עדכון בתערימעת לעת על ידה
  גובה הרשות. ואות ףבהתאם גם התערי ןרשות המים אזי יעודכ

תעריף הביוב אותו גובה הרשות זהה לתעריף הביוב הנקבע על 
  ידי רשות המים ומתעדכן מעת לעת על ידה.

מבקש להבהיר כמה חברות השכרת רכב פועלות כיום בחניון   שאלה  1.4.7
  הסמוך למתקן השטיפה

חברות השכרת  6כיום פועלות בחניון הסמוך למתקן השטיפה   תשובה  
  רכב.

הרשות מבקשת ליידע את המציעים כי בחודשים הקרובים עתיד 
להתפרסם מכרז חדש למתן הרשאה לחברות השכרת רכב לפעול  

  הרשאות למתן השירותים. 7 עדבנתב"ג וכי במכרז זה יוצעו 

מבקש להבהיר מי קובע את תעריף השטיפה אותו תשלמנה   שאלה  1.4.8
  חברות ההשכרה למפעיל

מחיר השירות אותו גובה המפעיל מחברות השכרת הרכב בגין   תשובה  
השירותים השונים, נקבע בין המפעיל לבין כל אחת מחברות 

  השכרת הרכב.

  מבקש להבהיר באחריות מי לבצע את פינוי האשפה מהמתחם  שאלה  1.4.9

הרשות הינה הגורם היחיד המספק שירותי פינוי אשפה בשטח   תשובה  
שאלת הבהרה מס' מפורטים במכנה לפי השירות נתב"ג. תערי

  . לעיל 1.4.3

מבקש להבהיר האם קיימת מגבלה על המפעיל לעניין עדכון   שאלה  1.4.10
  תעריף השטיפה מעת לעת בעקבות התייקרות עלויות השירות

 1.4.8הרשות מפנה את המציעים לתשובתה לשאלת הבהרה   תשובה  
  לעיל.

פעיל לספק שירותים לגופים נוספים הפועלים מבקש לאפשר למ  שאלה  1.4.11
  בנתב"ג

  הבקשה נדחית.  תשובה  

מבקש להבהיר באחריות מי לרהט ולצייד את השטחים   שאלה  1.4.12
  העורפיים

באחריות המפעיל לרהט ולצייד את השטחים העורפיים   תשובה  
  המוקצים לו בהתאם לצרכיו.

  שנתית של המפעיל הנוכחיצריכת המים ברמה את מבקש לפרט   שאלה  1.4.13



 
  

  

  כמבוקש:  תשובה  

  קו"ב  שנה

2013  6,190  

2014  7,008  

2015  10,501  

2016  

  כולל) רבעון שלישי(עד 
7,830  

  

  

סמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם מ
 שאר מסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

  בברכה,

  אבירם סידי
  מנהל מסחרי

  רשות שדות התעופה
  
  

  העתק:
  סמנכ"ל למסחר ופיתוח עסקי - מר יורם שפירא
  רא"ג פיתוח עסקי -מר גדי רפאלי

  רא"ג שירותי קרקע -מר אמיר שמעוני
 לשכה משפטית -עו"ד ענת סתיו
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