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

 6מס'  הבהרה

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

 כדלקמן:ו

של שדה נבקש לדעת האם הרשות צופה שינוי בכמות הבנזין התעופתי השנתית הכוללת עם סגירתו : שאלה .0
 דב.

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

הצורך בקליטה של השדה. בהקשר  נבקש לקבל הבהרה מפורטת לגבי שדה דב , באשר להיתכנות: שאלה .6
תחל בטרם  זה, נבקשכם להבהיר האם תיתכן אפשרות לפיה תקופת ההפעלה של שדות התעופה הקיימים

ייסגר שדה דב לפעילות תעופה אזרחית במידה ויוחלט כי השדה יישאר פתוח מעבר לתקופה הרשומה 
 כיום.

א "בין הרשות לחברת פז שירותי תעופה )המפעיל הנוכחי ( קיים חוזה למתן שירותי תדלוק בשתפתשובה:  
כך תמשך תעופתית אזרחית,  ככל ותידחה סגירתו של שדה דב לפעילות. עד למועד סגירתו של שדה דב 
 תקופת ההרשאה של המפעיל הנוכחי.  

 מאצרתעם המפעיל בהתאם להעמדת ם מבוקש כי מיקום קולטני תשטיפים ודליפות יתוא :שאלה .0
 המיכלים, עמדות פריקה וטעינת הדלק וחניית המיכליות.

 הרשות  טוט החווה.עפ"י תכנון החווה הקבועה כמופיע בשר המיקום קולטני התשטיפים יהי: תשובה
 את חיבור החווה הזמנית לקולטנים.תתאם 

במסמך  03את משמעות המשפט המצוין בתשובתה לשאלה  להבהיר במפורש מתבקשתהרשות שאלה:  .4
, לפיו "על המפעיל מוטלת החובה לדאוג לאספקת הבנזין התעופתי בשדה התעופה, בכל 2הבהרה מס' 

 .האמצעים הנדרשים לשם כך"

 ספקולתעופתי בנזין לרבות , למקומות השרותהמפעיל מוטלת החובה להוביל את הדלקים על תשובה: 
 .בכ"א משדות התעופה הכלולים בהרשאהכהגדרתם בחוזה שירותי תדלוק 

 כוללת את חברות הדלק השונותבחוזה  "צרכנים"הגדרת המונח כי הרשות מתבקשת להבהיר שאלה:  .5
 . (0994-כהגדרת בחוק משק הדלק )קידום התחרות(, התשנ"ד –" חברת דלק)"

 נבקש לקבל הבהרה לפיה חברת התדלוק הזוכה במכרז תהיה חייבת במתן שירותי תדלוק במחירכמו כן , 
שבו נקבה הזוכה בטופס ההצעה הכספית גם לחברות הדלק המתחרות אשר יספקו דס"ל לכלי טייס בשדות 

 התעופה השונים.  



 

 

קרי, חברות הדלק אינן נמנות עם הצרכנים כהגדרתם , בחוזה "הצרכנים" רתהגדלא יחול שינוי בתשובה:  
בשדות התעופה זכו במכרז לא יוכלו לספק דלקים לצרכנים יבחוזה. עוד יובהר, כי חברות דלק אשר לא 

  ים בהרשאה.הכלול

הרשות מתבקשת להבהיר כי ככל שתינתן הרשאה לתדלוק למפעיל לחוזה,  46.5בהתייחס לסעיף : שאלה  .2
פוצה המפעיל הזוכה במכרז בגין כניסת מפעיל ינוסף בשדות התעופה הקיימים ו/או בשדה התעופה רמון, 

על המפעיל הנוסף לשלם על שירותי הובלה, אחסנה ואחזקה למפעיל הזוכה על פי המכרז  נוסף, וכן יהיה
 .שבנדון

 לתת הרשאה נוספת ., אין בכוונת הרשותבשלב זה : הבקשה נדחית. עם זאת, יובהר כי תשובה

הרשות מתבקשת להבהיר כי תשלום הארנונה שיחול על המפעיל בגין המבנה התפעולי יהיה בהתאם : שאלה .7
עבור השטח הנותר, אשר אינו בשימוש  לגודל השטח במ"ר אשר ישמש את המפעיל, וכי תשלום הארנונה

 .המפעיל, יחול על הרשות

 תשלום הארנונה יהא בגין כלל מקומות השירות הכלולים בחוות המיכלים. :תשובה

 

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

 וח עסקיסמנכ"ל מסחר ופית - 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 

 רמ"ח אחזקת דיזל גנרטורים  -שמשון ראובן

 פרוייקטים, מנהלת הקמה מנהל  –רוני נתנזון 
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