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בשדה התעופה על דלק סילוני למטוסים למתן הרשאה לתפעול חוות מכלי  20/10/120/12/6122/מכרז פומבי מס' 
 וק למטוסים בשדות התעופה הפנים הארצייםולמתן שירותי תדל שם רמון

 0מס'  הבהרה

 

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

 כדלקמן:ו

הואיל וכמויות הבנזין התעופתי המסופקות כיום, כולל בשדה התעופה דב הוז ובהרצליה, עומדות : שאלה .0

ורבע ליטר לשנה ובמגמת ירידה, נבקש לדעת האם הרשות צופה שינוי בכמות הבנזין התעופתי על כמיליון 

 השנתית הכוללת עם סגירתו הוודאית של שדה דב.

 הרשות אינה מפרסמת תחזיות צריכת דלק עתידיות ועל כל מציע לערוך את תחזיותיו. :תשובה

ים נלקבל רשימה מפורטת של כל הצרכלחוזה, התקשרות עם צרכנים, מבוקש  2.7.0.7סעיף שאלה:  .7

 שירותים בשדות הקיימים.המקבלים כיום 

. לזוכה במכרז יסופק מפעילאין בידי הרשות רשימת צרכנים שכן אלה מתקשרים ישירות עם ה תשובה:   

 .מידע אודות חברות התעופה ומפעילי כלי טיס בשתפ"א על פי הנתונים שבידי הרשות

בהתייחס לסעיף המפורט מימין, נציין כי עמדת שרות ריקון מיידית אינה ,  ד' לנספח י' 2סעיף שאלה:  .7

 JIG-אפשרית, שכן ריקון דלק קיים ממטוס מתבצע רק לאחר בקרה של איכות הדלק עפ"י הנחיות ה

 .והחלטת המפעיל JIGובהתאם לאיכותו. נבקש לשנות סעיף זה ולציין כי הריקון יתבצע עפ"י הנחיות 

  יקון מיידי" מתייחסת להמצאות בשטח של מיכלית ריקון זמינה. שאר הפעולות ההגדרה "רתשובה: 

 .JIGלטיפול בדלק יבוצעו עפ"י תקני 

 רמון?" ש"ת "האם הרשות מתכוונת לפעול להפחתת תעריפי הארנונה ב : שאלה .4

  .: תעריפי הארנונה נקבעים על ידי עיריית אילת ולא על ידי רשות שדות התעופהתשובה

 



 

 

 

 ריכת דס"ל בעובדה בתקופת ההרשאה? מה צפי הרשות לצ: שאלה .5

 .הרשות אינה מפרסמת תחזיות עתידיות לצריכת דלקים. על המציעים לערוך את תחזיותיהם: תשובה

 

 

 

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

 בעת הגשת ההצעה

 

       

 

 בכבוד רב,      

 טראוסאורלי פרץ ש

 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 

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

 רמ"ח אחזקת דיזל גנרטורים  -שמשון ראובן

 פרוייקטים, מנהלת הקמהמנהל  –רוני נתנזון 
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