
  

 

   ו' כסלו תשע"ז 
  2016דצמבר,  6 

  
  

  לכבוד: ___________________
  
  

  מכרז באמצעות פקסל הנרשמיםהועבר לכל 
  

  שני עמודיםמסמך זה כולל 
  

ת חנוניהול 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 

   4הבהרה מס' 

  

 מענה לשאלות הבהרה

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

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

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

 .כוונת נספח ז' לחוזה ההרשאהמה : מתבקש להבהיר שאלה .1

 ציוד מהווים אינםאשר  תהכלים והמערכו, המתקנים, ציודהכל : הרשות מבקשת להבהיר, כי תשובה

יועבר ו הציוד הניידבהתאם לכך, עם תחילת מתן השירותים, יושלם נספח  , יוגדרו כציוד נייד.קבוע

   .לחוזה ההרשאה 10.2.4סעיף  לחתימת הזוכה. הרשות מפנה את המציעים להוראות

 .מה כוונת נספח ט' לחוזה ההרשאה : מתבקש להבהירשאלה .2

 –לחוזה ההרשאה, צורף נספח ט'  14.3.6בהתאם להוראות סעיף ות מבקשת להבהיר, כי : הרשתשובה

שלאחר תום כל שנת חוזה,  31.5יום יאוחר מלא  גיש לרשות,הזוכה במכרז י .נספח דיווח כספי שנתי

  ההרשאה. לחוזהט' בנוסח המצורף כנספח שנתי, כספי  דיווח

  

מציעים, עדכן את הל רשותמבקשת ההזמנת ההצעות, לטופס  16.4בנוסף, ובהתאם להוראות סעיף 

  כדלקמן:

  החוזה חתימה על נספחי

  . עה למכרז יש לחתום על כל אחד מהנספחיםבמסגרת הגשת ההצהרשות מבקשת להבהיר, כי 

  נספח הוראה לחיוב חשבון

יוב הוראה לח במועד חתימת החוזה,הזוכה במכרז לחוזה ההרשאה, ימציא  18.3בהתאם להוראות סעיף 

  .בנקהלחוזה, כשהיא חתומה על ידי יא' בנוסח המצורף כנספח  חשבון,



  

 

  כתב התחייבות ושיפוי

כפי שצורף במסגרת מסמכי  יש לחתום על הנוסחצורף כתב התחייבות ושיפוי פעמיים. מסגרת הנספחים ב

    המכרז.

   

  

   
  בברכה,

  
  

  גדי פרל                                                                                                                  
  אחראי מסחר

  
  
  

זו, ולאישור ולראייה הננו חותמים בזאת בשם החברה המציעה ע"י  4הננו מאשרים קבלת הבהרה מס' 

  מורשי החתימה שלה ובתוספת חותמת החברה.

  

_______________________  

  חתימה וחותמת החברה המציעה

  
  

  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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