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

 01מס'  בהרהה

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

 וכדלקמן:

חברת )" " כוללת את חברות הדלק השונות"צרכניםהגדרת המונח הרשות מתבקשת להבהיר כי  שאלה: .8

 . (8991-בחוק משק הדלק )קידום התחרות(, התשנ"ד הכהגדרת –" דלק  

 לחוזה ההרשאה יבוטל ובמקומו יבוא הנוסח הבא:  6.82 נוסח הגדרת הצרכנים בסעיף : תשובה

 וכן כל גורם אחר או נוסף לו יעניק המפעיל איזה  ,,חברות דלקכל אלה: חברות תעופה "   

גופים להן העניקה הרשות הרשאה  -למען הסר כל ספק  -מהשירותים )כולם או חלקם(, לרבות   

 . "למתן שירותי קרקע  

מצב הנוכחי של ההיתרים והאישורים בנושא איכות הסביבה של העניין בהרה למתבקשת ה: שאלה .6

 המתקנים הקיימים בכ"א משדות התעופה. 

הסדרת ההיתרים והאישורים של המתקנים בשדות התעופה ו/או הרשות מבקשת להבהיר כי  תשובה:

הינה באחריות הרשות ותבוצע על חשבונה, בכל , טיפול בחריגות ככל שימצאו בכל הקשור למתקנים

 . הקבועים שתמסור למפעיל עד להסדרתם המלאה המתקנים

כמו כן מובהר כי המפעיל לא יהיה אחראי, בגין כל נזק אשר הינו תוצאה של הפרה סביבתית, שעילתה 

קודם להעברת המתקנים למפעיל, ובכלל זה זיהום קרקע, תזוזות קרקע, תוספת תשתיות ו/או אמצעי 

ם כניסתו של המפעיל לשטח, או לאחר מכן ובלבד שנזק זה לא מיגון, או ליקויי בנייה, בין אם התגלו, בטר

 נגרם בשל פעילות המפעיל ומתן השירות באמצעות המתקנים שנמסרו לידו. 

"על המפעיל מוטלת  - 5במסמך הבהרה מספר תשובתה את  להבהיר במפורשמתבקשת הרשות : שאלה .3

 .החובה לדאוג לאספקת הבנזין התעופתי בשדה התעופה, בכל האמצעים הנדרשים לשם כך"

ובנזין תעופתי מלאי דס"ל בכל עת להחזיק  ,על המפעיל חובהמבקשת להבהיר כי חלה הרשות : תשובה

ועל הנכללים בהרשאה שירות בכל אחד ממקומות ה, לתדלוק כל המטוסים הדורשים זאת  המספיקבכמות ה

 פי לוח הטיסות באותו מקום שירות .



 

 

 " יעודכן  כמפורט להלן :  "מועדים ולוחות זמנים בהליך המכרזילטופס  5.8ף סעי .1

 

 

 

 

 

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

 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 

 קבולים מסחרייםאחראי ת -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

 חט' מסחר ופיתוח עסקי -רמי שקדי
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