
  

 

   כ"ו חשון תשע"ז 
  2016נובמבר,  27 

  
  

  לכבוד: ___________________
  
  

  מכרז באמצעות פקסל הנרשמיםהועבר לכל 
  

  שני עמודיםמסמך זה כולל 
  

חנות ניהול והפעלה של תכנון, הקמה, לקבלת הרשאה ל 2016/15/040/041/00פומבי מכרז 
באולם הנוסעים לממכר טובין הפטורים ממיסים או החייבים בהם, שהם מוצרי יודאיקה, 

  גוריון-של נמל התעופה הבינלאומי בן 3טרמינל בהיוצאים 

  24.11.2016 סיכום מפגש מציעים – 3הבהרה מס' 

  

  משתתפים
 מ.אליזבט אביב, ליאת ליברמנש והח" –") הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "

  מכרז. הנרשמים לנציגי 

  תמצית מפגש וסיור

מכרז, במהלכו הוצגו עקרונות המכרז, ניתנו דגשים על אופן הגשת ההצעות נרשמים לנערך מפגש וסיור ל

  ומועדי ההליך המכרזי ונערך סיור במקומות השירות.

 מענה לשאלות הבהרה

בצירוף מעני הרשות לשאלות להלן מפורטות שאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים במכרז 

לטופס הזמנת ההצעות ולהוראות סעיפים  3.6ההבהרה האמורות. תשומת לב המשתתפים להוראות סעיף 

  המפורטות בהבהרה זו.  לחוזה אשר יחולו גם על המידע הנקוב במענה לשאלות הבהרה 5.2-5.3

 .מה הם מועדי מתן השירותים בדלפקים בזרועות: מתבקש להבהיר שאלה .1

 Dלחוזה ההרשאה יחולו גם על הדלפקים בזרוע 9.4הוראות סעיף : הרשות מבקשת להבהיר, כי ובהתש

  .Eובזרוע 

לטיסות בינלאומיות והאם הרשות מתכננת להקים  1 טרמינליופעל מתי  : מתבקש להבהירשאלה .2

 .מתחם דיוטי פרי

לטיסות בינלאומיות,  1.07.2017מתוכנן להיפתח ביום  1טרמינל : הרשות מבקשת להבהיר, כי תשובה

  .יוייפתח בו מתחם דיוטי פר

 .Eובזרוע   Dהיכן ימוקמו הדלפקים בזרוע : מתבקש להבהירשאלה .3



  

 

מ"ר כל אחד, יוקמו בתחילת כל זרוע  10-בגודל של כ ,הרשות מבקשת להבהיר, כי הדלפקים :תשובה

החל מהיום בו אישרה הרשות את הפעלת הדלפקים, יחולו עליהם כל . במיקום אשר יוקצה ע"י הרשות

  .הוראות החוזה

 מה גובה שיעור ההצמדה לתנועת הנוסעים.: מתבקש להבהיר שאלה .4

משיעור השינוי  10%הרשות מבקשת להבהיר, כי תשלום דמי ההרשאה יעודכן בשיעור של  :תשובה

  .בתנועת הנוסעים

 .תכננת להעתיק את מיקום החנותהרשות מהאם מתבקש להבהיר : שאלה .5

  .לא יחול שינוי במיקום החנות המיועדת לממכר מוצרי יודאיקהכי  ,הרשות מבקשת להבהיר: תשובה

ניתן יהיה לעשות שימוש בשטחים הצמודים לחנות לטובת אחסנת האם מתבקש להבהיר : שאלה .6

 מוצרים.

אשר לא כלולים בנספח א' ים אחסנת מוצרים בשטחלא תותר כי  ,הרשות מבקשת להבהיר: תשובה

לחוזה ההרשאה לפיו תהא  9הרשות מבקשת להפנות את המציעים להוראות סעיף  .לחוזה ההרשאה

הרשות רשאית להקצות לזוכה שטחים עורפיים על פי בקשתו, בהתאם למצאי הנכסים הפנוי ובכפוף 

  .לאישור מוסדות הרשות

   

   
  בברכה,

  
  

  גדי פרל                                                                                                                  
  אחראי מסחר

  
  
  

זו, ולאישור ולראייה הננו חותמים בזאת בשם החברה המציעה ע"י  3הננו מאשרים קבלת הבהרה מס' 

  מורשי החתימה שלה ובתוספת חותמת החברה.

  

_______________________  

  תימה וחותמת החברה המציעהח

  
  

  העתקים: 
  סמנכ"ל למסחר ופיתוח עסקי –יורם שפירא 

  מנח"ט של"ן – שי ירדני
  רא"ג מסחר –מירי עמיאל בן הרוש 

  בית הנתיבות תמנהל – נעמי קליינמן
  עו"ד בכירה –עו"ד ענת סתיו 
  אחראית זכיינים –אליזבט אביב 

 מזכירת ועדת המכרזים –אריאלה קעטבי 
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