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חוות  תפעולל הרשאה למתן 102612610/61012100סיור ומפגש  מציעים למשלמי דמי השתתפות במכרז פומבי  סיכום

בשדות התעופה הפנים  למטוסים תדלוק שירותי ולמתן רמון שם על התעופה בשדה למטוסים סילוני דלקמכלי 
 הארציים

 
 6מסמך הבהרה מספר 

 
 משתתפים

 
 :  רשות שדות התעופה 

 אחזקת דיזל גנרטוריםרמ"ח  -שמשון ראובן

 אחראי מערכות דס"ל - אבי שער

 מנהל התחום המסחרי מסופי גבול ושתפ"א -אורון רונן 

 ש"ת הרצליהמנהל תפעול  – משה יהושוע

 מנהלת מסחרית –אורלי פרץ שטראוס 

 

 משלמי דמי ההשתתפות במכרז

 

 עיקרי המפגש וסיור .0

 רך. הסיור אינו חובה ולא מהווה תנאי להשתתפות במכרז. נעהרצליהבש"ת לבקשת המציעים התקיים סיור 

 .הרצליהבחוות המכלים ומתקני הדלק המפורטים בנספח שרות ותפעול של ש"ת התמצאות סיור 

 

 מתן מענה לשאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים במכרז כדלקמן: .6

דאוג לבמסגרת ההרשאה מוטלת על המפעיל שיבחר כזוכה במכרז החובה מבוקש לדעת האם  :שאלה .6.0

 .בשדות התעופה הקיימים ובש"ת רמון בנזין תעופתי  תספקלא

בכלל שדות התעופה כחלק מההרשאה לאספקת שירותי תדלוק הרשות מבקשת להבהיר, כי : תשובה

בש"ת החובה לדאוג לאספקת הבנזין התעופתי  מוטלת על המפעיל  רמון,  בש"ת  לרבות , שבהרשאה

 . בכל האמצעים הנדרשים לשם כך

 

ה לקבל את אישורי הרשויות ובכלל זה נבקש לדעת האם יש חובה בשדה התעופה בהרצלישאלה:  .6.6

 אישור כיבוי אש.

על המפעיל לקבל את כל האישורים הנדרשים עפ"י הוראות החוזה ועפ"י חוק לרבות אישור : תשובה

 כמפורט בנספח בטיחות באש.כיבוי אש  



 

 

 

: נבקש לדעת על מי מוטלת החובה לתחזוקת המיכלים בשדות התעופה הרצליה וחיפה אשר שאלה  .6.2

 בבעלות הרשות ובכלל זה באחריות מי לדאוג לניקוי המיכלים ואטימות המיכלים. 

נספחי במתקני הדלק מפורטות בנספחי החוזה ) חובות המפעיל לעניין תחזוקה וטיפול : תשובה

 שירות ותפעול של כ"א משדות התעופה ונספחי תחזוקה(.

 

 

 

 

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

 סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי -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
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