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  2017פברואר  20 

  כ"ד שבט תשע"ז 

  

  לכבוד : ____________

  מיילבאמצעות  הנרשמים למכרזהועבר לכל 

  

ניהול והפעלת מערך הסעדה לקהל שירותי לקבלת הרשאה למתן  2016/15/086/069/00מכרז פומבי מס' 

  הרחב ולעובדים באולם היוצאים בבית הנתיבות בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון

  

   3מסמך הבהרה מס'  

  במסמכי המכרז עדכונים

 ") מעדכנת ומודיעה כדלקמן:הרשותרשות שדות התעופה בישראל (להלן: "

עדכון דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים במקרה "שכותרתו (הנוכחי  לחוזה 18.2סעיף מספורו של  .1
 . 18.3") ישונה לסעיף של שינוי/ביטול הפטור ממס ערך מוסף

 לחוזה: 18.2הסעיף הבא יתווסף כסעיף 

 הצמדה לשינוי בתנועת הנוסעים היוצאים הכללית (בינלאומית ופנים ארצית)  18.2"    

בגין כל שנת חוזה תיערך התחשבנות לעיל,  18.1להצמדה למדד כאמור בסעיף  בנוסף  18.2.1
 (של הצמדה לתנועת הנוסעים היוצאים הכללית, קרי הבינלאומית והפנים ארצית)

של כל  28.2של דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים עבור השנה שחלפה, ותבוצע עד 
 .שנה עוקבת לשנה בגינה מבוצעת ההתחשבנות

ורך ההצמדה הנוספת הנ"ל תבוצע התחשבנות מדי שנה, החל משנת החוזה לצ  18.2.2
 השלישית. ת החוזהשל שנ 28.2עד ליום השנייה, כלומר בתום שנת החוזה השנייה ו

התחשבנות זו תיעשה מדי שנה, בכל אחת משנות החוזה שלאחר מכן ועד לתום 
שנת החוזה האחרונה שלגביה תבוצע ההתחשבנות רק  למעטתקופת ההתקשרות, 

  לאחר סיום תקופת מתן השירותים במסגרת ההתחשבנות הסופית.

היוצאים הכללית השינוי בתנועת הנוסעים  בנפרד יחושבבמסגרת ההתחשבנות, 
תנועת הנוסעים (להלן: "וההתחשבנות החיוב  יםבגינה מבוצעשבשנה , השנתית

שהינה היוצאים הכללית הבסיסית, נוסעים הלתנועת ביחס  ,")היוצאים הכללית
. היחס הנ"ל ")הבסיסיתהיוצאים הכללית תנועת הנוסעים נוסעים (להלן: " 800,000

 ".שיעור השינוי": 18.2 בסעיף יקרא להלן

במקרה של עלייה בתנועת הנוסעים היוצאים הכללית, בהשוואה לתנועת הנוסעים   18.2.3
בשיעור של לו יע דמי ההרשאה המשולבים הבסיסייםהיוצאים הכללית הבסיסית: 

 .משיעור השינוי 15%

במקרה של ירידה בתנועת הנוסעים היוצאים הכללית, בהשוואה לתנועת הנוסעים   18.2.4
בשיעור ופחתו דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים יהיוצאים הכללית הבסיסית: 

  .משיעור השינוי 25%של 
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מנגנון ההצמדה לתנועת הנוסעים היוצאים הכללית בצורה לצורך המחשה, מתואר   18.2.5
 :נוסחהשל 
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  כאשר:

M1 -לאחר עדכונם למדד דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים ,
 .18.1כאמור בסעיף 

M2 -בהתאם גם לאחר עדכונם  ,דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים
, כאמור הבסיסיתהיוצאים הכללית לשינוי בתנועת הנוסעים 

 .18.2בסעיף 

x1 - הבסיסית.היוצאים הכללית תנועת הנוסעים 

x2 -בשנה שלגביה  השנתיתהיוצאים הכללית  תנועת הנוסעים)
 .מתבצע העדכון)

x2 x1 -שיעור השינוי.

c -  שיעור ההצמדה, מתוך שיעור השינוי בתנועת הנוסעים היוצאים
במקרה  25%בתנועת הנוסעים; במקרה של עלייה  15%הכללית (

  של ירידה בתנועת הנוסעים).

 – x2 כדי לחשב את )קלנדארית מלאהשנה שאינה בשנת החוזה האחרונה (ככל 
פי משקלי ההתפלגות -תבוצע התאמה ושקלול שנה חלקית זו לשנה מלאה על

, בשנת החוזה שקדמה לשנת השנתיתהיוצאים הכללית  תנועת הנוסעיםשל 
  "האחרונה.החוזה 

 . 20.1.3.3הנוכחי ישונה לסעיף  לחוזה 20.1.3.2סעיף מספורו של  .2

 לחוזה: 20.1.3.2הסעיף הבא יתווסף כסעיף 

התחשבנות בקשר להצמדה לשינוי בתנועת הנוסעים היוצאים הכללית בשנת החוזה   20.1.3.2"  
שחלפה, ובמסגרתה יעודכנו דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים, בהתאם לאמור 

  .18.2ולמפורט בסעיף 

לאחר העדכון כאמור, יבוצע חישוב של ההפרש בין דמי ההרשאה המשולבים ששולמו 
בשנה החולפת (על בסיס דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים לפני העדכון), לעומת דמי 
ההרשאה המשולבים שהיו משולמים לפי דמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים לאחר 

  העדכון.

 "ת, את ההפרש (ככל שקיים).המפעיל ישלם לרשו

 לחוזה תתווסף הפסקה הבאה: 22.1.1.2לסעיף  .3

סכום תעריף התוספת הנומינלי במקרה של הקצאת שטחים נוספים כאמור, יהיה צמוד גם למדד, "
בשינויים המחויבים, ו/או גם לתנועת הנוסעים היוצאים הכללית, בהתאם  18.1בהתאם לאמור בסעיף 

  "ויים המחויבים.בשינ 18.2לאמור בסעיף 

  

 ההליךועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי  ההליךמסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 

  בעת הגשת ההצעה.

  
  בברכה,

  אודי בן שושן
  אחראי מסחר

  העתקים : 
  .רא"ג מסחר –מירי בן הרוש 

  עו"ד בכירה – תמר טורג'מןעו"ד 
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