
 
  

  

 2016נובמבר,  30 
  חשון, תשע"ז ט"כ 

    לכבוד
___________________________  
___________________________ 

  באמצעות פקס______________

  

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

  7מסמך הבהרות מס'     

  

 להלן שאלות שהוצגו על ידי רוכשי מסמכי המכרז, ותשובות רשות שדות התעופה לשאלות אלו:

מבקש להבהיר את מועד סיומו המשוער של הקמת מבנה החנייה החדש   שאלה  .1
  לטופס הזמנת ההצעות 3.2.4המצוין בסעיף 

י היא נמצאת בהליכים הרשות מבקשת ליידע את המשתתפים במכרז כ  תשובה  
ראשוניים בלבד של תכנון מבנה החנייה האמור ונכון לרגע זה אף טרם 

  פורסם המכרז לבחירת מתכנן לפרויקט האמור.

עד משוער לסיום הקמת מבנה החנייה, תהליך בו כל הערכה לעניין מו
מעורבים גורמי תכנון וביצוע שונים שאינם קשורים במישרין לרשות, 

  ועד זה.אינו אפשרי במ

לטופס הזמנת ההצעות הסותר את  9.2.3מבקש למחוק את סעיף   שאלה  .2
  לטופס הזמנת ההצעות 10הוראות סעיף 

  יימחק. 9.2.3כמבוקש, סעיף   תשובה  

 11.8-ו 11.7מבקש להבהיר האם ההפניות לסעיפים המצוינות בסעיפים   שאלה  .3
  לטופס הזמנת ההצעות הינן נכונות  

הינה נכונה ואילו ההפניה המצוינת  11.7המצוינת בסעיפים ההפניה   תשובה  
  : יבוטל ובמקומו יבוא 11.8אינה נכונה ולכן נוסח סעיף 

טופס הזמנת ההצעות והחוזה על נספחיהם, וכן כל הבהרה "
שתימסר למציעים בכתב עד מועד הגשת ההצעות, או העתקיהם, 

החתימה יישאו את חותמת המציע בצירוף לחתימת מורשי  כשהם
הרלוונטיים של המציע, בכל עמוד, וכן בנוסף במקומות המיועדים 

  לכך בטופס ההצעה ובנספחיו".

  -3סעיף  נספח א'/ טופס הצעה/  שאלה  .4

מצורף תחת הכוכבית אך אינו המצוין  2מבקש להבהיר מהו נספח א'
  מסמכי המכרז.ל

  תימחק. 2ההפניה לנספח א'  תשובה  



 
  

  

זולת נספח ה' לטופס ההצעה לא נדרש מסמך נוסף  מבקש להבהיר כי  שאלה  .5
  לטופס הזמנת ההצעות 10.3להוכחת הנדרש בסעיף 

  כמבוקש.  תשובה  

  2טופס הצעה/ נספח ה'/ סעיף   שאלה  .6

  .8.1במקום ההפניה לסעיף  9.1מבקש לתקן את ההפניה לסעיף 

  כמבוקש.  תשובה  

  1חוזה הרשאה/ נספח ביטחון אבטחת מידע ושמירת סודיות/ טופס   שאלה  .7

 האמור הבהיר האם במועד הגשת ההצעות יש להגיש את הטופסלמבקש 
  .מלא או רק חתום בתחתית העמוד

שאו את יי ,המכרז, לרבות נוסח החוזה ונספחיוכל אחד ממסמכי   תשובה  
ם של המציע, חותמת המציע בצירוף לחתימת מורשי החתימה הרלוונטיי

  .בכל עמוד, וכן בנוסף במקומות המיועדים לכך בטופס ההצעה ובנספחיו

חוזה הרשאה/ נספח טז' "הצעת המפעיל במכרז, לרבות ספר היצרן של   שאלה  .8
  מתקן השטיפה אותו צירף להצעתו" 

מבקש להבהיר האם נדרש לצרף להצעה במכרז את ספר היצרן של מתקן 
  וין במקום אחר במסמכי המכרז. השטיפה על אף שאין זה מצ

הרשות מבקשת להבהיר כי המציעים במכרז אינם צריכים לצרף   תשובה  
להצעתם את ספר היצרן של מתקן השטיפה. הגדרת נספח טז' תעודכן 

   בהתאם.

מבקש להבהיר את חבות המפעיל לתשלומים לרשות במהלך תקופת   שאלה  .9
דמי הרשאה בתקופה זו  ההקמה ובמיוחד האם יחויב המפעיל בתשלום

בגין שירותי שטיפה רטובה שתבוצע 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.

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

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

וללא תשלום דמי הרשאה  בתוספת מע"מ כדיןברוטו בגין שטיפה ידנית 
  משולבים בסיסיים.

ישלם המפעיל  -ל הנוכחישטיפה באמצעות מתקן השטיפה של המפעי
לרשות דמי הרשאה זהים לדמי ההרשאה אותם מתחייב לשלם בתקופת 

  לחוזה ההרשאה. 12.1.2מתן השירותים וכמפורט בסעיף 

  



 
  

  

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

  בברכה,

  אבירם סידי
  מסחרימנהל 

  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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