
  
  

  2017ינואר  02

   ד' טבת תשע"ז

  אל : ___________________ 

  

  באמצעות פקס ,מכרזל הנרשמיםנשלח אל כל 

לקבלת הרשאה למתן שירותי ניהול והפעלת מערך  2016/15/086/003/00מכרז פומבי מס' 

הסעדה לקהל הרחב ולעובדים באולם הציבורי בבית הנתיבות בשדה התעופה הבינלאומי 

  ע"ש אילן ואסף רמון

  

  2מסמך הבהרות 

ביום  שאמור להתקייםלעניין מפגש המציעים רשות שדות התעופה מבקשת לעדכן את הנרשמים 

  כדלהלן: 04.01.2017

  אילתלאולם המבואה בשדה התעופה ב בכניסהנקודת המפגש לצורך מפגש המציעים תהיה.  

  לכל המאוחר11:30עד לשעה לנקודת המפגש יש להגיע ,.  

  שדה התעופה ע"ש אילן ואסף רמוןמשדה התעופה באילת אל מאורגנת תצא הסעה  11:30בשעה  

  14:00בשעה המפגש והסיור סיום משוער של. 

  

בטיחותיים נדרשים בעת סיור בשדה והנחיות , הכולל הוראות מצ"ב למסמך הבהרות זה נספח בטיחות

  . התעופה ע"ש אילן ואסף רמון

  נספח הבטיחות המצ"ב. בהמפורטות דרישות הלהקפיד על  יםמתבקשהנכם 

  .בסיור להשתתף יורשה לא הבטיחות נספחש ההוראות אחר ימלאשלא  משתתף

  

 שאר עם יחד חתום להחזירו המציעים ועל המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה זה מסמך

  .ההצעה הגשת בעת המכרז מסמכי

  

  ,בברכה

  אודי בן שושן

  אחראי מסחר

  העתקים : 
  סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי –יורם שפירא 

  רא"ג מסחר –מירי בן הרוש 
  מנהל שדות התעופה אילת ועובדה –חנן מוסקוביץ 

  עו"ד בכירה – עו"ד תמר טורג'מן
  מזכירת ועדת המכרזים –אריאלה קעטבי 



  
  

  

  נספח בטיחות

 סיור בשדה התעופה רמון 

 
  

  שלום רב,

  

נקבע סיור מציעים במכרז הסעדה באולם ציבורי בשדה התעופה אילת החדש ע"ש אילן  4.1.2016בתאריך 

  ואסף רמון.

  

  ועניין.שדה התעופה רמון הינו אתר בנייה לכל דבר 

  

  למען בטיחותכם ועפ"י כללי  הבטיחות, כל אדם המבקר באתר מחויב בקוד לבוש כדלהלן:

 (יסופק באתר) קסדה  

 (יסופק באתר) ווסט זוהר  

  מכנסיים ארוכים  

 .נעליים סגורות מעור (יש איסור מוחלט להגיע לאתר עם סנדלים, נעלי ספורט, נעלי עקב וכיו"ב  

  צוע הסיור (מי שלא יגיע בלבוש מתאים, לא יוכל לסייר בשטח)עמידה בתנאים אלו הכרחית לבי

  

  דגשים

 .יש ללכת רק במקומות מוארים, נקיים ומסומנים כדרכי גישה  

 .אסור באיסור מוחלט לדרוך על משטחי עץ, פסולת מתכת, פסולת עץ 

 .אסור באופן מוחלט להסתובב באזורים בהם עובדים מניפים המניפים ציוד לגובה 

  באופן מוחלט להחליק את כף היד על מעקות העץ הלא מעובד (מחשש לחדירת קוצים).אסור  

 

 תודה על שיתף הפעולה.
  
  
 

  בברכה,  
  

  שרון בן עזרא  
  ההפעלהו המעבר ראש מנהלת  
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