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 ז"תשע–תשרי–ד"כ            
 6102, אוקטובר 62            

 
 

 לכבוד
___________________________      

 ___________ :באמצעות פקס
 

            
בשדה התעופה על דלק סילוני למטוסים למתן הרשאה לתפעול חוות מכלי  610250/5102516/511' מכרז פומבי מס

 ק למטוסים בשדות התעופה הפנים הארצייםולמתן שירותי תדלו שם רמון

 2' מס הבהרה

 

 שאלות הבהרה שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים במכרזעל מבקשת להשיב , "(הרשות: "להלן)רשות שדות התעופה 

 :כדלקמןו

   

 אי  -בפסקה הראשונה לסעיף  01.1מבוקש שבסעיף  -62011' בעמ 01.1לסעיף ' בהתייחס לנספח טו:  שאלה  .0

 0,111פיצוי בגובה , כמו כן". שעות 61לאחר "יבוא " החל מהשעה החמישית"קלה דחופה במקום יקון תת

בפסקה השנייה לסעיף  01.1מבוקש שבסעיף , בנוסף .₪ 651מבוקש שייקבע פיצוי בגובה של , אינו סביר₪ 

אינו ₪  0,111 פיצוי בגובה, כמו כן, כמו כן. שעות 26שעות יבוא  14אי תיקון תקלה רגילה במקום תוך  -

 .₪ 651מבוקש שייקבע פיצוי בגובה של , סביר

בגין אי דיווח בזמן יבוא ₪  51,111נבקש כי תחת חיוב בסך  -62011' בעמ 01.5סעיף ' בהתייחס לנספח טו
 . ₪ 5,111פיצוי בגובה 

בהתאם לנסיבות הספצפיות של כל , הרשות תבחן כל מקרה לגופו של עניין. הבקשות נדחות: תשובה

 .מקרה ומקרה

מבוקש כי בתקופה . בתקופת הפעלת החווה הזמנית המפעיל יידרש לשאת בעלויות תפעול גבוהות:  שאלה .6

 .25%מדמי ההרשאה הקבועים לחווה הקבועה וזה תחת  65%זו יעמדו דמי ההרשאה על 

 .הבקשה נדחית: תשובה 

ת "ב התחזוקתי שלו בכל אחד משנבקש לקבל נתונים מלאים לגבי מצאי ציוד קבוע ונתיק והמצ : שאלה  .3

מתבקשת הרשות להגדיר כי תהיה אחראית על מסירת שטחי ומתקני השירות בשדות , כמו כן .שבהרשאה

עומד לכל ( כהגדרתו בחוזה)כאשר הציוד הקבוע , תקין וראוי לשימוש, הקיימים למפעיל כשהם במצב טוב

או , לשם כך בנספח האחזקה המצורף לחוזההפחות בסטנדרטים ובתנאי התקינות המינימאליים הנקובים 

 לחלופין להביאם למצב כאמור בתוך פרק זמן סביר מתחילת ההפעלה של השדות הקיימים

 .תקין וראויים לשימוש,הרשות תפעל למסירת המתקנים והציוד הקבוע כשהם במצב טוב   : תשובה 
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גריעת שדה תעופה תהא מלווה בפיצוי לפיה , נבקש להוסיף הבהרה, לחוזה 5.6.5בהתייחס לסעיף : שאלה  .1

וכי הוספת שדה , המתאים לחישוב ההכנסות או הפדיון השנתי של השדה הרלוונטי בשנה לפני סגירתו

 .שכן הינה בגדר נתון לא ידוע, תעופה תהיה פתוחה להצעת מחיר מחודשת או לסירוב המפעיל לקבלו

 .הבקשה נדחית: תשובה

הרשות מתבקשת להבהיר האם ייתכן מצב שבו שדות התעופה , וזהלח 5.0.6בהתייחס לסעיף : שאלה  .5

 .זמנית-בועובדה ואילת ושדה התעופה רמון יפעלו 

יתכן שתקופת ההרצה , עם זאת. ת רמון"שדה תעופה אילת ועובדה יסגרו עם תחילת הפעילות בש: תשובה

  .של רמון תהא במקביל לפעילות של עובדה ואילת

וסיף מנגנון המאפשר פיצוי למצב בו המפעיל מילא את התחייבויותיו והינו הרשות מתבקשת לה:  שאלה  .2

אך השדה טרם נפתח לפעילות תעופתית או שהוא נפתח אך , מוכן לתחילת הפעילות בשדה התעופה רמון

 .התנועה האווירית עדיין מופנית לשדות התעופה אילת ועובדה

 .הבקשה נדחית  :תשובה

לפיה ציוד הדרוש למתן השירותים והינו , נבקש להוסיף הבהרה, לחוזה 2.3.0.6בהתייחס לסעיף : שאלה  .2

 . לא ייחשב כציוד אותו נדרש המפעיל להעמיד בעצמו ועל חשבונו, באחריות הרשות

נבקש את , בהקשר זה. קיימת אי בהירות לגבי חלק מהציוד אשר יתכן ואינו בבעלות הרשות, בנוסף

יהיה באחריות הרשות ויירכש על , לרבות תשתית, וני להפעלההבהרת הרשות לכך שכל ציוד קבוע חי

 חשבונה

 . הבקשה נדחית: תשובה 

שהמפעיל יהיה זכאי להחזר השקעה בגין נבקש לשנות את הסעיף כך ,  2.3.0.2בהתייחס לסעיף : שאלה  .4

דר כי נבקש שיוג, לחלופין. ציוד קבוע שיירכש על חשבונו והצפוי להישאר במתקן בתום תקופת ההרשאה

יוותר בבעלותו המלאה ויוחזר לו בתום תקופת , על חשבונו, כל הציוד אשר יירכש ויועמד על ידי המפעיל

 .ההרשאה

 .הבקשה נדחית: תשובה

י גורם שלישי "עהנעשות מינוי המפעיל כמפקח על ביצוע עבודות ,  920060' לחוזה בעמ 61.5.3בהתייחס לסעיף : שאלה .9

מבוקש לבטל את הסעיף ולחילופין להעלות את . המפעיל וכן קובע תמורה בלתי סבירה מטיל אחריות בלתי סבירה על

 .לחודש₪  51,111  -התמורה  למינימום

  .י הרשות"פיקוח על עבודות של גורם שלישי יבוצע ע. המפעיל לא יבצע עבודות פיקוח: תשובה

האם  להבהירקש מתב ,בהקשר זה. צו הפיקוח בנזין תעופתיהוראות לחוזה מפנה ל 00.9.0.0סעיף : שאלה .01

 .מושא המכרז יחולו גם על ההרשאה, מגבלות מחיר המכירה של צו הפיקוחתנאי ו
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, כחלק מההרשאה לאספקת שירותי תדלוק בשדה התעופה רמון, 5' כפי שהובהר במסגרת הבהרה מס :תשובה

. אמצעים הנדרשים לשם כךבכל ה ,החובה לדאוג לאספקת הבנזין התעופתי בשדה התעופה תעל המפעיל מוטל

וזאת כמובן מבלי לגרוע , ההרשאה מושא המכרז איננה כולל התייחסות למכירת בנזין תעופתי לצרכנים

, בהתאם לאמור. ללקוחות מהחבות המוטלת על המפעיל לספק ולהעניק שירותי תדלוק של בנזין תעופתי

יחולו גם בקשר עם ההרשאה , ם במסגרתועל המגבלות והתנאים הנקובי, הוראות צו הפיקוח בנזין תעופתי

 .  מושא המכרז

בהתייחס .  נבקש לקבל הבהרה לגבי אופן וגובה החזר ההשקעה עבור בניית חוות המיכלים הזמנית :שאלה .00

נבקשכם לאשר כי כוונתכם היא שהתשלום בגין עלויות התכנון . 'לנספח ח 6סעיף -ולחוזה  4.3-ו 4.0 לסעיפים 

והוא יהיה זכאי להחזר השקעה בגין עלויות , ידי המפעיל-לים הזמנית יתבצע בפועל עלוההקמה של חוות המכ

, הרשות מתבקשת להבהיר כי תשלומי אגרות, בהקשר זה (.לחוזה 02בכפוף לאמור בסעיף )תכנון והקמה אלה 

מסים ותשלומי חובה מכל סוג בהם יישא המפעיל בקשר עם הקמת חוות המיכלים הזמנית , היטלים

 .יתקנים הזמניים הינם חלק מהעלויות אשר יוחזרו למפעיל כאמור לעילוהמ

התכנון  עריכתהשקיע במסגרת  ןת אותיויהיה זכאי להחזר העלו המפעיל, לחוזה 02כאמור בסעיף  :  תשובה       

 בכפוף , בחוות המכלים הזמנית בלבד שבשדה התעופה רמון הציוד הקבועעבודות ההקמה של או ביצוע 0ו  

 .להוראות החוזה   

ישנה " ציוד קבוע"-ו" ציוד נתיק"בהגדרת המונחים , בהתייחס לשדה התעופה רמון, לחוזה 6.02סעיף  :שאלה .06

משליכות על חישוב החזר עלות ההשקעה , ל"הגדרות הציוד הנ. אשר אינו מצורף, הפניה לנספח הציוד הנתיק

 . נחים במפורשאו לחלופין להגדיר את המו, ועל כן נבקש לצרף נספח זה

בו הוא יפרט , הינו נספח שהמפעיל יצרף בעת חתימת החוזה ,  (כהגדרתו בחוזה)ציוד נתיק  –' נספח ו :תשובה

 .ת רמון"ת שבהרשאה לרבות בש"את כל רכיבי הציוד הנתיק שהוא יתקין על ידו ועל חשבונו בכל אחד מש

יף הנזכר בעמודה מימין נבקש להגדיר בשים לב להוראות הסע, לחוזה 00.2.6בהתייחס לסעיף  :שאלה .03

ובכלל זה כגורם , במפורש את המפעיל כגורם המוסמך בנושא איכות הדלקים בשדה התעופה הרלוונטי

המוסמך להחליט האם לקבל או לדחות משלוחי דלקים מהספקים השונים אל המיכלים בשדה התעופה רמון 

 .ולשדות התעופה הקיימים

 .המפעיל אחראי לאיכות הדלקים י הוראות החוזה "עפ: תשובה

נבקש להבהיר מה נכלל בדמי , "הרשאה משולבים ברמון דמי"לעניין , לחוזה 03.3בהתייחס לסעיף  : שאלה .01

 ובכלל זה האם הם כוללים את דמי האחזקה למערכות שונות, ההרשאה המשולבים

 . כל מה שכלול בדמי ההרשאה מפורט  בהגדרת דמי הרשאה בחוזה:  :תשובה

 נציין כי השירותים הנלווים, בהתייחס לסעיף הנזכר בעמודה מימין, לחוזה 03.3.2בהתייחס לסעיף : להשא .05

, אשר על כן. הינם שירותים אשר מטבעם מצריכים השקעת משאבים ועלותם למפעיל הינה גבוהה יותר

 .נבקשכם לשקול לצמצם את גובה התגמול לרשות בגינם באופן משמעותי ולכל הפחות במחצית

 .הבקשה נדחית :תשובה
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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

 ל מסחר ופיתוח עסקי"סמנכ - יורם שפירא

 עסקיג פיתוח "רא - גדי רפאלי

 עורכת דין בכירה -ד ענת סתיו "עו

 אחראי תקבולים מסחריים -איציק דהן

 א"מנהל התחום המסחרי מסופי גבול ושתפ -אורון רונן 

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

 ח אחזקת דיזל גנרטורים"רמ  -שמשון ראובן
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