
  

 

   כ"ה טבת תשע"ז 
  2017ינואר,  23 

  
  

  לכבוד: ___________________
  
  

  מכרז באמצעות פקסל הנרשמיםהועבר לכל 
  

  עמודים 3מסמך זה כולל 
  

חוזה לקבלת הרשאה למתן שירותים של מכירת  2016/15/040/049/00פומבי מס מכרז 
סות ביטוח לנוסעים היוצאים מישראל ולכבודתם באולם הנוסעים היוצאים פולי

, בשדה התעופה על שם אילן ואסף רמון ובנמל גוריון-נמל התעופה בןב  3 -ו 1שבטרמינל 
  התעופה חיפה

   16.01.2017סיכום מפגש מציעים  – 1הבהרה מס' 

  

  משתתפים
 והח"מ. אביבאליזבט  –") הרשותנציגי רשות שדות התעופה (להלן: "

  מכרז. הנרשמים לנציגי 

  תמצית מפגש וסיור

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

  ההליך המכרזי.

 מענה לשאלות הבהרה

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

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

 .2017החל משנת  1ת הנוסעים הבינלאומית בטרמינל צפי תנועמה : מתבקש להבהיר שאלה .1

הצפי  .מיליון נוסעים 1.1 -הינו כ 2017בשנת  1י לתנועת הנוסעים היוצאים בטרמינל הצפ :תשובה

  מיליון נוסעים. 1.3 -הינו כ 2018בשנת  1לתנועת הנוסעים היוצאים בטרמינל 

, כתוצאה מהפעלת 3צפי הגריעה מסך הנוסעים היוצאים מטרמינל מה  : מתבקש להבהירשאלה .2

 .2016סס על נתוני תנועת הנוסעים היוצאים בשנת לטיסות בינלאומיות בהתב 1טרמינל 

  .1תשומת לב המציעים לתשובת הרשות לשאלה מס'  :תשובה

 .1: מתבקש להבהיר האם דמי ההרשאה המשולבים בסיסיים כוללים גם את הפעילות בטרמינל שאלה .3

באמצעות הדלפק בתמורה לקבלת ההרשאה למתן השירותים : הרשות מבקשת להבהיר, כי תשובה

מפדיון  20% -, בסך השווה ללרשות, דמי הרשאה משולבים הזוכה, ישלם 1באולם היוצאים בטרמינל 

   המכירות ברוטו.



  

 

, ישלם 3באמצעות הדלפק באולם היוצאים בטרמינל בתמורה לקבלת ההרשאה למתן השירותים 

מי הרשאה ד, או מפדיון המכירות ברוטו 20% -השווה לסך את הגבוה מבין השניים:  לרשות הזוכה

  .בהצעתו כפי שהציע הזוכהמשולבים בסיסיים, 

 : מתבקש להבהיר מה צפי תנועת הנוסעים הבינלאומית בשדה התעופה "רמון".שאלה .4

עברו  2016בשנת ם זאת יצוין, כי עהנתון לא נמצא בידיה. הרשות מבקשת להבהיר, כי  :תשובה

   .נוסעים בינלאומיים בשדה התעופה בעובדה 128,141

 .1עילות בטרמינל שעות הפמתבקש להבהיר מה  :שאלה .5

 יהיו כדלקמן: 1 שעות הפעילות בטרמינל :תשובה

  פתיחת  -   בבוקר 06:00המראה ראשונה בשעהC/I  בבוקר. 03:00בשעה 

  תתכן גמישות תפעולית לעניין הקדמת  23:00המראה אחרונה עד השעה)C/I.(  

בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי  1של טרמינל מובהר, כי הרשות רשאית לשנות את שעות הפעילות 

  .1ולוח הטיסות בטרמינל 

: מתבקש להבהיר האם נדרשת פעולה נוספת להשלמת הרישום מעבר לרישום האינטרנטי שאלה .6

 וקבלת "הודעת רישום".

: הרשות מבקשת להבהיר, כי אין צורך לבצע פעולה נוספת מעבר לרישום האינטרנטי. יובהר, כי תשובה

   למכרז במסגרת הגשת ההצעה למכרז. הרישוםבגין על המציעים לצרף את האישור 

לחוזה ההרשאה, מתבקש להבהיר כי שינויים בזהות האחזקות במפעיל יובאו לידיעת  31: סעיף שאלה .7

יצריכו אישור הרשות מראש, אלא אם שינוי כזה יפגע בעמידת המפעיל בתנאי הסף הרשות בלבד, ולא 

 של המכרז.

ל יצריכו שינויים בזהות בעלי האחזקות במפעי ,לחוזה 31כי בהתאם להוראות סעיף  ,מובהר: תשובה .8

 . אישור הרשות מראש ובכתב

 בהסכמת הצדדים. : מתבקש להבהיר, כי זכות הברירה להארכת תקופת השירותים תתקייםשאלה .9

   הבקשה נידחת. : תשובה

  

מציעים, עדכן את הל רשותמבקשת הלטופס הזמנת ההצעות,  16.4בנוסף, ובהתאם להוראות סעיף 

  כדלקמן:

  טופס הרשאה לחיוב חשבון

 הרשאההטופס את הרשות מבקשת להבהיר, כי במסגרת הגשת ההצעות למכרז על המציעים להעביר 

  כנדרש.לחיוב חשבון כשהוא חתום 

  

  



  

 

  חתימה על חוזה ההרשאה

את כל מסמכי המכרז הרשות מבקשת להבהיר, כי במסגרת הגשת ההצעות למכרז על המציעים להעביר 

  . כנדרש מיםחתוכשהם 

 המועד בתוך או ולחתימת שהועבר מיום ימים 10 תוך החוזה על חתוםעל הזוכה במכרז ליובהר, כי 

  .השניים מבין המאוחר לפי, הרשות שתיקבע

  נספח השירות והתפעול –נספח ג' 

   ספח השירות והתפעול ברמון יתווספו הסעיפים שלהלן:לנ, כי לעדכןהרשות מבקשת 

  נקודת השירות בנמל התעופה רמון
נקודת השירות הינה דלפק, הממוקם באולם הנוסעים היוצאים, אשר ייעודו הוא מתן שירותי ביטוח לנוסעים 

  בלבד. היוצאים, בטיסות בין לאומיות
  

  שעות הפעילות
המפעיל מתחייב לקיים את השירות בכל ימות השנה ושעות היממה בהם מתקיימת פעילות בינלאומית  -

 בנמל התעופה רמון, או על פי החלטת המנהל.
 על האחראי מטעם המפעיל להתעדכן בלוח הטיסות ובזמני ההתייצבות לטיסה.  -
 לפני התייצבות הנוסעים או הפעילות. על המפעיל להיות נוכח בנקודת השירות כחצי שעה -

  התחייבות המפעיל לעניין מקומות השירות
 על המפעיל להחזיק את מקום השירות במצב נקי, תקין ומסודר לשימוש בכל זמן הפעילות. -
המפעיל מתחייב להעסיק במתקן השירות עובדים אחראיים, מיומנים ובעלי ניסיון ובמספר מספיק  -

 ת ברמה גבוהה, לשביעות רצון הרשות.בעמדת השירות למתן שירו
המפעיל מתחייב להדריך את עובדיו בהדרכה מרוכזת בנושאים הבאים: הכרה ברשות ובנמל התעופה  -

 רמון, נהלי הבטיחות והביטחון וכללי התנהגות בנמל התעופה.
 

   
  בברכה,

  
  גדי פרל                                                                                                                  

  אחראי מסחר
  

זו, ולאישור ולראייה הננו חותמים בזאת בשם החברה המציעה  1הננו מאשרים קבלת הבהרה מס' 

  ע"י מורשי החתימה שלה ובתוספת חותמת החברה.

  

_______________________  

  חתימה וחותמת החברה המציעה

  
  העתקים: 
  סמנכ"ל למסחר ופיתוח עסקי –רא יורם שפי

  מנהל נת"א ועובדה –חנן מוסקוביץ' 
  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 

  מטה מסופים ושתפ"א –אורון רונן 
 ת ועדת המכרזיםמזכיר –אריאלה קעטבי 
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