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2017פברואר20

כ"דשבטתשע"ז



לכבוד:____________

מיילבאמצעות,מכרזלהנרשמיםנשלחאלכל

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

בבית הנתיבות בשדה התעופה הבינלאומי  היוצאיםהסעדה לקהל הרחב ולעובדים באולם 

 ע"ש אילן ואסף רמון

 06.02.2017מיום מציעים סיכום מפגש 

 

 משתתפים:

 .חייםאלימלך,אודיבןשושןנציגיהרשות: -

.משתתפיהליךההתמחרות -

 

 מקומותהשירות.,במהלכוהוצגוההליךהמכרזילמשתתפינערךמפגשמציעים06.02.2017ביום .1

כמוכןשאלותשנשאלוע"יהנרשמיםלמכרזלאחרלהלןשאלותשנשאלוע"יהמשתתפיםבמהלךהמפגש .2

 ותשובותהרשותלשאלותאלו:מפגשהמציעים

,דלפקנשואהמכרזשבנדוןהשירותהאםניתןלבנותבכלאחדממקומותמבוקשלהבהיר,שאלה:  .א

שרחלקוהגשה)דיספץ'(אשרישמשכאזורהכנתמשקאות,הצגתמאפיםוהגשתמנותכא

 ?יהיהמונמךלצרכיהנגשה

מובהרכיהדבריתאפשר,ובלבדשהדלפקיהיהבתוואיהמסומןבתוכניותהאדריכלות.תשובה:



הקייםביןהמטבחלביןשטחיהשירותהפתחלהגדילאתיהיההאםניתןמבוקשלהבהיר,שאלה: .ב

בהתאםלצרכיםתפעולייםובהתאםלדרישותבכלאחתמנקודותההסעדהנשואמכרזזה,

 משרדהבריאות)כחלקמתהליךרישויעסקים(?

ובלבדשהרחבתהפתחתואמהמולהקונסטרוקטורשלמבנהתשובה: הדבריתאפשר כי מובהר,

.הטרמינלוקיבלהאתאישורו

 

למקוםשאלה:  .ג הצמודים הישיבה שטחי וניקיון בפינוי האחריות חלה מי על להבהיר, מבוקש

 השירות?

מובהרכיהאחריותעלפינויוניקיוןשטחיהישיבההציבורייםבלבדולמעטדלפקיהשירותתשובה: 

הינהעלחשבוןהרשות.
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 ויוקצה(, )ככל והמחסן הדלפקיםהמטבח שהםמתחם השירות ופינויםניקיונמקומות

יחולועלאחריותהזוכהועלחשבונו.האשפהממתחמיםאלו

לחוזה.16.1.3הרשותמפנהאתהנרשמיםלמכרזלהוראותסעיףכמוכן,



 ?2016מבוקשלהבהירמהיתנועתהנוסעיםבשדותהתעופהאילתועובדהלשנתשאלה:  .ד

ועובדהתשובה:  אילת התעופה בשדות  הנוסעים תנועת בטיסותלהלן נוסעים לפי בחלוקה

:2016לשנתבינלאומיותונוסעיםבטיסותפניםארציות,

 :)עובדה( תנועת נוסעים בינלאומית

 2016 

 63,767 יוצאים

 64,668 נכנסים

 128,435 סה"כ

 

 :)אילת( תנועת נוסעים פנים ארצית

 2016 

 705,966 המראה

 688,592 נחיתה

 1,394,558 סה"כ

 

ארציתשאלה: .ה )הפנים היוצאת הנוסעים תנועת מהי השוואה, לצורכי , להבהיר מבוקש

 ?2016והבינלאומית(מנמלהתעופהבןגוריוןלשנת

להלןתנועתהנוסעיםהיוצאת)הפניםארציתוהבינלאומית(מנמלהתעופהבןגוריון,לשנתתשובה:

2016: 

 2016 

 8,670,000 בינלאומי

 292,926 פנים ארצי
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מבוקשלצייןמהותמהילהחנויותכמוגםמיקומםהמתוכנןבשדההתעופהע"שאילןואסףשאלה:  .ו

 רמון?

תשובה: סעיף אל מצ"ב2.5הרשותמפנהאתהנרשמיםלמכרז כן כמו בטופסהזמנתההצעות,

שלקומתהקרקעוכןקומתהמרתףבשדההתעופהתוכניות'למסמךהבהרותזהאכנספח

תאתמיקוםהחנויות.וע"שאילןואסףרמוןהכולל

מובהר כי הרשות רשאית לשנות את תמהיל החנויות או את מיקומם או גודלם של 

החנויות, בהתאם להחלטתה ואין לראות בתוכנית המצ"ב כתוכנית סופית ומחייבת.



 האםהמפעיליחויבבהפעלתמקומותהשירותביוםהשבת?מבוקשלהבהיר,שאלה: .ז

מובהרבזאתכיעלהזוכהבמכרזלהפעילאתמקומותהשירותבכלימותהשנהובכלשעותתשובה:

להוראותהמנהל ובכפוף היממהבהםמתקיימתפעילותתעופתיתבשדההתעופהרמון,

כפישיהיומעתלעת.

מועדי פעילות לחוזהההרשאה)"9מכרזאלסעיףהרשותמפנהאתהנרשמיםל כמוכן,

"(.השדה ומתן השירותים ומגבלותיהם



 מבוקשלהבהיר,האםניתןיהיהלהקיםבמקומותהשירותמזנוןבלבד?שאלה: .ח

מובהרבזאת,כיכוונתהמכרזהינהלהקמהניהולוהפעלתביתקפהוהסעדה.תשובה:

 

מבוקשלהבהיר,האםתתכןאפשרות,לפיה,הזוכהבמכרזיוכללהפעילרקאחדממקומותשאלה: .ט

 השירות?

הינולהפעלתשתינקודותשירות,ועלהזוכהבמכרזיהיהמובהרבזאת,כיהמכרזשבנדוןתשובה:

אתשתינקודותהשירותנשואהמכרזשבנדון.להפעיל

 

האםניתןלשכורשטחנפרדאשרישמשלצורךמחסןשאלה: .י מהומבוקשלהבהיר, ?במידהוכן,

 גודלו?,מהתעריףהשכירות?ומההמרחקבינולביןנקודתהשירות?

מבוקשלהבהיר,כיהיהויחפוץהזוכהבמכרזבמחסן,אזישהרשותתקצהלזוכהבמכרזתשובה:

למ"רלשנההכולליםדמישימוש,מיזוג,ניקיון₪1,616בעלותשלמ"ר17.8מחסןבגודל

מ'.300ואחזקה.המרחקביןמבנההמחסניםלמבנההטרמינלהינוכ
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במקבילשאלה: .יא יופעלו רמון, ואסף ע"שאילן פתיחתשדההתעופה האםמרגע מבוקשלהבהיר,

 שדותהתעופהאילתועובדה?

לפעילותתעופתית,תשובה:  ואסףרמון שלשדההתעופהע"שאילן עםפתחתו כי מובהרבזאת,

הפעילותהתעופתיתבשדותהתעופהאילתועובדהתסתייםולאתתבצעיציאתמתוכנןכי,

נוסעיםו/אוקבלתנוסעיםבאמצעותשדותאלו.

 

בשדשאלה: .יב הנוכחי המזנון מפעיל של המכירות פדיון מהו להבהיר, אילתמבוקש התעופה ות

 ?2016ועובדהלשנת

כיפדיוןהמכירותשלמפעילמערךההסעדההנוכחיבשדההתעופהאילתועובדה,מובהרתשובה: 

הינו:2016לשנת

 2016 

 ₪  5,023,000 אילת

 ₪  1,059,000 עובדה



 

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

 בעת הגשת ההצעה. ההליך



בברכה,

אודיבןשושן

אחראימסחר







העתקים:

סמנכ"למסחרופיתוחעסקי–יורםשפירא

רא"גמסחר–בןהרושעמיאלמירי

מנהלשדותהתעופהאילתועובדה–חנןמוסקוביץ

עו"דבכירה–תמרטורג'מןעו"ד

ראשתחוםמנהלתמעבר–חייםאלימלך

אחראיביתהנתיבותבשדותהתעופהאילתועובדה–דניטובל
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'אנספח

שדההתעופהע"שאילןואסףרמון–קומתקרקעתוכנית

 

 

 
שדההתעופהע"שאילןואסףרמון–תוכניתקומתמרתף
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