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

  8מסמך הבהרות מס'     

 מפגש וסיור משתתפים  .1

 , נערך מפגש וסיור למשלמי דמי ההשתתפות.30.11.2016ביום  .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

המכרז, לרבות רקע ומידע כללי,  במפגש והסיור, הוצגו עיקרי -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

לאחר הודעת  יום 30הצעה משותפת; הקמת תאגיד משותף תוך   שאלה  1.4.1
   -הזכייה

את פרק הזמן שהוגדר להקמת תאגיד משותף האריך למבקש 
  במקרה של הצעה משותפת שנראה על פניו כקצר מדי.

  הבקשה נדחית.  תשובה  

על אף האמור לעיל, תהיה רשאית הרשות על פי שיקול דעתה 
הבלעדי להאריך פרק זמן זה בהתקיים נסיבות המצדיקות מתן 

  הארכה.   

  הבהיר היכן מתבצעת בפועל השטיפה הידניתמבקש ל  שאלה  1.4.2

ו/או  מפעילה ידיידני כהגדרתו, יכול שיינתן אך ורק על  ניקוי  תשובה  
קבלן משנה מטעם המפעיל, אשר יאושר מראש ובכתב על ידי 

  הרשות.

כי הביצוע במתחם לניקוי, בכפוף לכך  תבצעיכול להן זה ויניק
, מבחינת הסדרי התנועה ו/או ,ברמת בטיחות נאותה יתאפשר

בכפוף  ,ההשכרה חברותמסוימים במגרש החניה של במקומות 
  .מראש למקומות מסוימים אלה לאישור הרשות

  מבקש לאפשר לזוכה במכרז לספק שירותי שטיפה יבשה.  שאלה  1.4.3

  הבקשה נדחית.  תשובה  



 
  

  

הבהיר מי אחראי מבחינת ביטוח על כלי רכב שנגנבים מבקש ל  שאלה  1.4.4
  ממתחם השטיפה.

הוראות ל בהקשר זה, הרשות מבקשת להפנות את המציעים  תשובה  
  בנזיקין' המצורף לטיוטת חוזה ההרשאה.נספח אחריות '

המפעיל רשאי לעכב תשלומים לרשות מבקש להבהיר האם   שאלה  1.4.5
  ההשכרה עבור השירות.במידה וטרם קיבל תשלומים מחברות 

  הבקשה נדחית.  תשובה  

למפעיל יש בלעדיות במתן השירותים מבקש להבהיר האם   שאלה  1.4.6
  במתחם נתב"ג.

  למפעיל אין בלעדיות במתן השירותים במתחם נתב"ג.  תשובה  

בהקשר זה, הרשות מבקשת להפנות את תשומת לב המציעים 
  כי המכרז.בטיוטת חוזה ההרשאה המצורף למסמ 35לסעיף 

האם המפעיל רשאי להשתמש במתחם המשרדים מבקש להבהיר   שאלה  1.4.7
  לצורך מחסן.

  כמבוקש.   תשובה  

יובהר בזאת, כי אין באופי השימוש של המפעיל במתחם כדי 
לשנות את תעריפי דמי השימוש הנקובים במפרט הנכס המצורף 

  לטיוטת חוזה ההרשאה.

מות הנחיות לעניין חומרי הניקוי בהם האם קיימבקש להבהיר   שאלה  1.4.8
  ישתמש המפעיל במתן השירותים 

להוראות  ,הרשות מבקשת להפנות את המציעים בהקשר זה  תשובה  
  המצורף לטיוטת חוזה ההרשאה. 'נספח השירות והתפעול' 

האם חובה על המפעיל החדש להחליף את מכונת מבקש להבהיר   שאלה  1.4.9
  השטיפה במכונה חדשה.

  התשובה חיובית.  שובהת  

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 -שמעוני מר אמיר
 לשכה משפטית -עו"ד ענת סתיו
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