
 

 

 ו"תשע.אלול.ג"כ           
 6102ספטמבר,   62            

 לכבוד
גם באמצעות פקס: _________         ___________________________

    
 

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

 ולמתן שירותי תדלוק למטוסים בשדות התעופה הפנים הארציים שם רמון

 4מס'  הבהרה

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

 :כדלקמן ,במכרז

לחוזה  6.6...06.6בסעיף מבוקש להקטין את הקנסות שנקבעו בחוזה על נספחיו, בין היתר,  : שאלה  .0
לנספח טו'. נבקש בנוסף, להחריג בכל המקרים ולא רק בדוגמאות הנזכרות  01.0-01.2ובסעיפים  
  .לעיל כל תקלה/עיכוב או חלק מהם שלא נגרם באחריות המפעיל  

ילות מיום פתיחת השדה לפעויחול  ליום₪  0,111 יועמד על סך של   6.6...06.6שבסעיף  הקנסגובה תשובה: 
הרשות תיבחן כל מקרה לגופו ובהתאם , יחד עם זאתהבקשה להחרגה הכוללת נדחית.  תעופתית.   
 לנסיבות הספיציפיות של כל מקרה ומקרה.   

, מבוקש ששינויים הנדרשים על ידי 060/.1לחוזה בעמ'  ......61 -ו ......61בהתייחס לסעיפים  :  שאלה .6
ים בתוצרי התכנון הסופיים וכן עלויות הקמה נוספות שנבעו הרשות יתומחרו במלואם כולל שינוי 
משינויים בתוצרי התכנון הסופיים. מאחר והמפעיל אינו יכול לתמחר שינויים כאלו בהצעתו, הרי  
  שהדעת נותנת שהנהנים משינויים אלה, קרי הרשות, הם שיישאו בעלותם. 

 "ח הרשות.כל שינוי הכולל תוספת עלויות ביצוע , יהא ע  ה:תשוב

 של חוות המיכלים ברמון. 61מבוקש לקבל את פרוגרמה    שאלה: ..

תדלוק מערכת   של תזריםמערך כללי ו תכנית "ת רמון, צורפהבמסגרת הנספחים שמתייחסים לש  תשובה: 
 .המערכות מסמכים אלו מתארים את החווה שתיבנה ע"י הרשות ופרוט כל  .מטוסים 

 

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

 בכבוד רב,       
 אורלי פרץ שטראוס

 מנהלת מסחרית   
 

 העתקים
 סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי - יורם שפירא

 רא"ג פיתוח עסקי - גדי רפאלי
 עורכת דין בכירה - 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
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