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בשדה התעופה על דלק סילוני למטוסים למתן הרשאה לתפעול חוות מכלי  20/10/120/12/6122/פומבי מס' מכרז 

 למטוסים בשדות התעופה הפנים הארציים ולמתן שירותי תדלוק שם רמון

 3מס'  הבהרה

 

משתתפים שאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהעל להשיב "(, מבקשת הרשותרשות שדות התעופה )להלן: "

 :כדלקמן ,במכרז

 כלים הקבועה וצנרת דלקיבהתאם לתכנוני הרשות ייטמן מיכל בנזין תעופתי בתוך שטח חוות המ  :שאלה  .2

החווה הקבועה. דבר החווה הזמנית /מטר תחצה את כל שטח העבודה בו תוקם בו  241-של כ אורך  

זה מסוכן מבחינה בטיחותית, מבחינת איכות המוצר וכן מבחינת איכות הסביבה ועל כן פתרון זה   

 אינו קביל.  

למיכל הבנזין הטמון ולצנרת המחברת בין המיכל לחווה הזמנית אינו יוצר את הבעיות התכנון : תשובה

מתוארות בשאלה שלעיל. יחד עם זאת, ככל שיחפוץ המפעיל כחלופה לכך, להציב בחווה הזמנית ה 

 .ליטר, יוכל לעשות כן 451מיכל בנזין עילי בנפח של  

 .JIG-ת את הדעת לכך שהחווה הזמנית כפי שתוכננה אינה עומדת בכללי התהרשות מתבקשת ל שאלה:   .1

על  על ידי הרשות, אלא צויינו לגביה דרישות מינימליות בלבד.יובהר, כי החווה הזמנית לא תוכננה   :תשובה

 .JIG -הותקני הזוכה לבצע תכנון מפורט לחווה הזמנית שיענה ויעמוד בדרישות  

 מבוקש כי המפעיל יהיה רשאי לגבות מהצרכנים עמלת סליקה דומה לזו שגובים הבנקים. :  שאלה .3

 .הבקשה נדחית  :תשובה

, בהנחה והרשות תחליט להקים שדה תעופה חדש 11/212לחוזה בעמ'  5.1.5.3בהתאם לסעיף  שאלה :  .4

ים כיום, דוגמת עין שמר אשר יבוא תחת שדה התעופה הרצליה, נבקש לדעת האם קי שאינו 

  .המפעיל יקבל את החזר ההשקעה בגין תכנונה והקמתה של חוות המיכלים שם 

 ת מכלים, אזי הרשות תקים את חוותככל שיוחלט על הקמת שדה חדש ותידרש בו הקמת חוו  :תשובה

 המכלים, או שתורה למפעיל לעשות כן ובתמורה תשיב לו את השקעתו בסכום שיוסכם בין   

 .הצדדים  

 



 

 

 המפעיל סבור כי כניסת הרשות למערכת ממוחשבת של המפעיל -בהתייחס לנספח טו' לחוזה  :שאלה .5

ע כי הרשות תגדיר אילו יצור בעיות רבות לרבות בעיות אבטחת מידע. תחת זה מוצל עלולה 

הרלוונטיים  מבוקשים בהתאם להוראות החוזה והמפעיל ידאג להעבירם אל הגורמים  דיווחים 

 ברשות.   

 בדיעבד המכליםבחוות על כל עבודות האחזקה  חודשי ווח יד תסתפק בקבלתהרשות כמבוקש.  תשובה: 

  ולמפרע. 

 נדרש המפעיל להעביר דוחות חודשיים עד ,  14/41לנספח טו' עמ'  8.8בהתאם לקבוע בסעיף    שאלה: .2

חודש. נבקש כי בכל מקרה ייעשו הדיווחים עד לעשירי בכל חודש וזאת בכדי לאפשר לחמישי בכל   

 .כראוי להיערך  למפעיל  

 כמבוקש.יתוקן  תשובה: 

לנספח  21.1ימים לאחר קבלת החווה הקבועה )כקבוע בסעיף  31הכנת תכנית אחזקה מונעת תוך     : שאלה .7

  יום. 211( אינה סבירה והרשות מתבקשת לקבוע פרק זמן של 15/41מ' טו' בע 

תכנית האחזקה  גשת יום. עד לה 21ימים ויעמוד על  31-זמן הכנת תכנית האחזקה יוארך ב תשובה: 

יגיש המפעיל לרשות על בסיס חודשי את כל פעולות האחזקה שבוצעו , הנדרשת הממוחשבת 

  .בועהמיום הפעלת החווה הק החלויבוצעו  

 32 בעמודים 2עד  2(ג( 2ה.וסעיפים ,  17/41לנספח טו' בעמ'  22.5הוראות סעיף מבוקש לשנות את  : שאלה .8

שכן החווה נבנית על ידי הרשות והינה בבעלות הרשות, המפעיל משתמש ומפעיל בלבד. נדרש ,  41-  

 חוק, כפי שהתקבלה, למעט בלאי סביר.לקבוע כי החווה על מתקניה תוחזר כקבוע ב  

בהתאם להוראות נספח טו' לחוזה  המפעיל יבצע את אחזקת המתקן ) לא כולל את אחזקת הציוד :  תשובה

לפיכך עליו להשיב בתום תקופת ההתקשרות את המתקן לרשות כפי שהתקבל על ידו , יעודי ( יה 

 בלאי כפי שמוגדר בטבלאות המצורפות.למעט  

 שכן  25%מבוקש להוסיף על מחירון "דקל"  -93/212לחוזה בעמ'  11.3.4.2.2חס לסעיף בהתיי : שאלה .9

 כידוע המרחק של שדה התעופה מצמצם את מספר נותני השירות וכן את המחיר הנגבה על ידם.   

חוזה מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא: ל .11.3.4.2.2יחד עם זאת נוסח סעיף , הבקשה נידחת : תשובה

ירי יחידה ו/או פריטים זהים או דומים לאלה שבתוכנית השינויים, יקבע על פי ערכם של מח  

בהתאם  –( עבור עבודות תכנון i"(: )המחירוניםהתעריפים הנקובים במחירונים הבאים )להלן: " 

לקובץ תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון, מטעם משרד הביטחון, אגף בינוי  

ם מתכננים ויועצים במערכת הביטחון )"הספר הצהוב"(, בנוסחו הממונה על התקשרויות ע 

בנוסחו המעודכן נכון מחירון "דקל",  -( עבור עבודות הקמה iiהמעודכן נכון למועד חתימת החוזה ) 

 למועד חתימת החוזה;  



 

 

, מבוקש הינם קבועים  הואיל ודמי ההרשאה בכל שדות התעופה למעט בשדה התעופה על שם רמון : שאלה .21

 25.5.3רמון בלבד )ראה סעיף ע"ש היר כי דוח הפדיון מכירות החודשי מתייחס לשדה התעופה להב 

 (.72/212לחוזה בעמ'  

 הבקשה נדחית. : תשובה

להבהיר כי מדובר בתשלום שלא , מבוקש 77/212לחוזה בעמ'  25.5.2בהתייחס לאמור בסעיף  : שאלה .22

 . 25.4.2.1שולם במועד הקבוע בסעיף  

 מדובר בריבית בגין תשלומים שלא שולמו במועדם . : תשובה

 בש"ת רמון.נבקש כי הרשות תערוך למשתתפי המכרז סיור  : שאלה .21

 .22:11משרדי מנהל נ"ת אילת בשעה  –. נקודת המפגש  9.21.22סיור בש"ת רמון יתקיים ביום א'  : תשובה

, הנזכרים 11241127(3' )ואת היתר הבנייה מס 11לקבל את הפרוגרמה הכללית מס'  מבוקש  : שאלה .23

 .במכרז 

 מצ"ב הפרוגרמה.כמבוקש .  : תשובה

נדרשת לעדכן את  או לחילופין,להקים בעצמה את החווה הזמנית , הרשות מתבקשת לשקול  : שאלה .24

 .חודשים 21-24לבנייתה ל לוחות הזמנים שהוקצבו  

אשר ישלם המפעיל חוזה, ל 21.1.3.1.1כי הפיצוי הנקוב בסעיף הבקשה נדחית, עם זאת מובהר : תשובה

מתחילת התקופה  יחול ההקמה של חוות המכלים הזמנית, בגין עיכוב בהשלמת עבודות לרשות,  

 לעיל. 8ראה תשובה  .שממועד פתיחת ש"ת רמון לפעילות תעופתית 

 תכנוני של שדה התעופה בהרצליה.הנבקש לדעת מה המצב המשפטי ו : שאלה .25

דה התעופה הרצלייה נמצא בדיונים בבית המשפט העליון , כמו כן התכנוני והמשפטי של שהמצב :  תשובה

 .תכנית מתאר ארצית שתקבע את אופק הפעילות של שדה התעופה הרצליה מקודמתבימים אלו  

דלקים תעופתיים באילת, בעובדה וראש רש"ת לצורך אספקת איזה אמצעים ותשתיות תספק  : שאלה .22

 פינה לצורך תדלוק מטוסים? 

השירות והתפעול של כ"א משדות התעופה שבהרשאה, מצוין איזה ציוד קיים . כל ציוד  בנספח:  תשובה

 , הכל כמופרט בהוראות החוזה.נדרש נוסף, המפעיל ישלים על חשבונו ולא יהיה זכאי להחזר בגינו 

למיטב ידיעתנו, במסגרת פסק דינו של בית המשפט הגבוה לצדק נקבע כי שדה דב ייסגר לפעילות  : שאלה .27

 (, 7487/25)בג"צ  31.4.1127פה אזרחית ביום תעו 



 

 

רשות מבקשת להבהיר כי מועד סגירת שדה דב לפעילות תעופה אזרחית נכון למועד פרסום ה:  תשובה

וכי כל מועד אחר  31.4.1127המכרז, נקבע במסגרת פסק הדין של בית המשפט הגבוה לצדק ליום  

 .לנוסח החוזה בהתאמה 7.3.1.2ח סעיף כמו כן יעודכן נוס –שמופיע במסמכי המכרז מבוטל  

 מבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא:  0./.1.3נוסח סעיף  

הרשות מבקשת להבהיר, כי מועד תחילת תקופת ההפעלה של שדות התעופה הקיימים, אינו ידוע  

במועד חתימת החוזה והוא יחל במועד בו ייסגר שדה דב לפעילות תעופה אזרחית. מועד סגירת  

עילות תעופה אזרחית נכון למועד פרסום המכרז, נקבע במסגרת פסק הדין של בית שדה דב לפ 

"(. מועד הסגירה, )בחוזה זה, מועד הסגירה בפועל, יכונה: "31.4.1127המשפט הגבוה לצדק ליום  

החל ממועד הסגירה ועד לתום תקופת ההתקשרות, יעניק המפעיל את השירותים בשדות התעופה  

תקופת ההפעלה לשדות עדם ובכפוף ליתר הוראות החוזה )בחוזה: "הקיימים במלואם ובמו 

ימים לפני מועד  211 ,בכתב ומראשעל כך, תודיע הרשות למפעיל "(. בנסיבות האמורות, קיימים 

  .הסגירה המעודכן 

תיתכן סיטואציה בה יינתנו שירותים בשדות התעופה אילת ועובדה ובמקביל  הוראות החוזהפי על  : שאלה .28

רמון, כך שלמעשה המפעיל ייתן את השירותים במקביל בשלושת בש"ת קופה ההרצה תתחיל ת 

 השדות. נבקש לדעת כיצד נדרש המפעיל להיערך לשם מתן השירותים במקביל. 

להיערך בהתאם לאמור  על המפעיל נספח תפעול ושרות –י' בנספח אופן ההיערכות להרצה מפורט :  תשובה

 בנספח. 

 עד הצפוי לפתיחת שדה התעופה על שם רמון לפעילות תעופתית כנזכר בסעיףנבקש לדעת מה המו : שאלה .29

 לחוזה. 1.1.4.2  

  . 1127אפריל הינו התעופה על שם רמון נכון להיום לוח הזמנים לפתיחת שדה   :תשובה

 נבקש לדעת מהו סכום הארנונה שהמפעיל עתיד לשלם בשדה התעופה על שם רמון. : שאלה .11

אינה הגורם האחראי על קביעת תעריפי הארנונה וגבייתם. על המשתתפים  רשות שדות התעופה: תשובה

 במכרז לברר עניין זה אל מול עיריית אילת.  

  45/45בשדות התעופה הפנים ארציים עמ'  1122-1125בהתייחס לטבלת נתוני צריכת דלק לשנים  : שאלה .12

 ם למכרז זה.להבהיר כי הנתונים של שדה דוב לא רלוונטיי לטופס הזמנת הצעות נבקש  

 .הזוכה במכרז לא יספק שירותים לשדה דב : תשובה

נבקש את התייחסות הרשות להשלכות, ככל שישנן, של סגירתו העתידית של שדה דב והעתקת   שאלה: .11

 . הפעילות משדות התעופה עובדה ואילת לרמון, על תנועת הנוסעים בטיסות הפנים ארציות   

 את תחזיותיו בנושאים אלו. הבקשה נדחית. על כל מציע לערוך : תשובה

 



 

 

.ז. נבקש לסיים את המשפט לאחר המילה "המתוכנן" ולא להגביל את 7לנספח י' בסעיף  21/41עמ'  : שאלה .13

 מספר המתדלקים שיעבדו בשדה.  

 הבקשה נדחית. : תשובה .14

(, 24.9.22מיום  2)מסמך הבהרה מספר  9.22.22-בהתאמה לדחיית מועד הגשת ההצעות במכרז ל עדכון:  .15

 לטופס הזמנת ההצעות כמפורט להלן: 2.1כן סעיף יעוד  

 יתבצע באופן ובמועדים המפורטים להלן: במכרז  תשלום דמי ההשתתפות  

, 21:11-19:11ה', בין השעות -בימים א' 18/22/22ועד ליום  13/18/22במשרדי הרשות, החל מיום  

 או                   ;   כנגד תשלום במזומן או בהמחאה 

 . 13:31בשעה:  18/22/22ר האינטרנט בכרטיס אשראי, עד ליום באמצעות את  

 

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

 בעת הגשת ההצעה

 

 בכבוד רב,      

 אורלי פרץ שטראוס

 מנהלת מסחרית 

 

 

 

 העתקים

 סקיסמנכ"ל מסחר ופיתוח ע - יורם שפירא

 רא"ג פיתוח עסקי - גדי רפאלי

 עורכת דין בכירה -עו"ד ענת סתיו 

 אחראי תקבולים מסחריים -איציק דהן

 מנהל התחום המסחרי מסופי גבול ושתפ"א -אורון רונן 

 ראש תחום במנהלת המעבר וההפעלה ש"ת רמון –אבי חובר 

 אחזקת דיזל גנרטוריםרמ"ח   -שמשון ראובן

 

 

 

 

G:\12.9.22- -3מסמך הבהרה מספר \מסמכי הבהרה\מכרז הפעלה של חוות מיכלים\חוות מיכלי דלק\פיתוח עסקי בתמנע.doc 


		2016-09-22T07:42:02+0300
	Kimhi Rafi ID_038815452




