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  2017פברואר  27 

  א' אדר תשע"ז 

  

  לכבוד : ____________

  מיילבאמצעות  ,מכרזל הנרשמיםנשלח אל כל 

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

  6מסמך הבהרות 

  

  ותשובות הרשות לשאלות אלו : הנרשמים למכרז להלן שאלות שנשאלו ע"י 

 מבוקש להבהיר, מהי תחזית תנועת הנוסעים לשדה התעופה ע"ש אילן ואסף רמון ?  אלה:ש .א

מפרסמת תחזיות נוסעים עתידיות ושעל כל מציע לערוך את  אינה הרשותמובהר כי  תשובה:

  .תחזיותיו בעניין זה

  

הבהרה : הרשות מבקש להבהיר כי מועד תוקף הצעת המציע וכן מועד תוקף הערבות להצעה הינו   .ב

טופס הערבות להצעה בטופס ההצעה, אי לכך  ולא כפי שמצוין על גבי 01.08.2017יום 

על  מצ"ב למסמך הבהרות זה נוסח ערבות להצעה עם מועד תוקף הערבות כשהוא מעודכן.

 המציעים להשתמש בנוסח המעודכן המצ"ב

 

אילת ועובדה, הבהרה: מבוקש להבהיר, כי פדיון המכירות של המפעיל הנוכחי במקומות השירות  .ג

  , אינו כולל מע"מ.5אשר הועבר במסגרת מסמך הבהרות 

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

  בעת הגשת ההצעה. ההליך

  

  בברכה,

  אודי בן שושן

  אחראי מסחר
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  העתקים : 

  סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי –יורם שפירא 

  רא"ג מסחר –בן הרוש עמיאל מירי 

  מנהל שדות התעופה אילת ועובדה – חנן מוסקוביץ

  עו"ד בכירה – תמר טורג'מןעו"ד 

  ראש תחום מנהלת  מעבר –חיים אלימלך 

  אחראי בית הנתיבות בשדות התעופה אילת ועובדה –דני טובל 
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  לטופס הזמנת ההצעות 9.7מכרז, כאמור בסעיף ההצעה ב לקיום מעודכן נוסח ערבות

  

  (והערבות המקורית תצורף על ידי המציע, במקום נספח זה, והיא תהיה בנוסח שבנספח זה)

  

  לכבוד

  רשות שדות התעופה

  תאריך: ___________

  הנדון: ערבות מס' _______________

(להלן: "החייב"), שהנו בעל חשבון המתנהל על שמו בסניפנו הרשום  1. לבקשת _________________ 1

(ובמילים: שלושים ₪  32,000מטה, אנו הח"מ, ערבים בזה כלפיכם, לסילוק כל סכום עד לסך כולל של 

ושניים אלף שקלים חדשים) (להלן: "סכום הערבות"), אשר תדרשו מאת החייב בקשר עם מכרז פומבי מס' 

להתקשרות בחוזה למתן הרשאה למתן שירותי ניהול והפעלת מערך הסעדה לקהל  2016/15/086/069/00

הרחב ולעובדים באולם היוצאים שבבניין האווירי בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון (להלן: 

  "המכרז"). 

דינו לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים לאחר קבלת דרישתכם בכתב על י .2

(להלן: "הסניף"), במהלך שעות פעילות הסניף, אנו נשלם לכם כל   2שתימסר ב ________________

סכום הנקוב בדרישה (להלן: "סכום הדרישה") ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי שתהיו 

ילה את חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תח

סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל 

  שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

רות, ולא נהיה לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוז 2 -ו  1. התחייבויותינו בסעיפים 3

  להלן. 4רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף 

  .01.08.2017. ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה עד ליום 4

בהתאם להוראות הדין  כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי .5

יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים - אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

  אלה.

  . אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם ערבות זו. 6

  נת להמחאה או להסבה.. ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה נית7

  

  בכבוד רב,

  

___________________  ________________  _______________  _______________  

  חתימה      תאריך      כתובת      שם בנק/חברת הביטוח 

      

  

  

                                                           
  יש להשלים את שמו המלא של המציע, כפי שמופיע בתעודת התאגדות. 1
  יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח. 2
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  לטופס הזמנת ההצעות 9.7נוסח ערבות לקיום המכרז, במקרה של הצעה משותפת, כאמור בסעיף 

  

  על ידי המציעים במשותף, במקום נספח זה, והיא תהיה בנוסח שבנספח זה) (והערבות המקורית תצורף

  

  לכבוד

  רשות שדות התעופה

  תאריך: ___________

  

  ג.א.נ.,

  הנדון: ערבות מס' _______________

, שהנו בעל חשבון המתנהל על שמו בסניפנו הרשום מטה, אנו הח"מ, 1לבקשת __________________ .1

(ובמילים: _________₪ לסילוק כל סכום עד לסך כולל של ערבים בזה כלפיכם 

, 2(להלן: "סכום הערבות"), אשר תדרשו מאת ______________________ 4__________________)

להתקשרות בחוזה  2016/15/086/069/00ביחד ולחוד (להלן, יחדיו: "החייבים"), בקשר למכרז פומבי מס' 

והפעלת מערך הסעדה לקהל הרחב ולעובדים באולם היוצאים שבבניין לקבלת הרשאה למתן שירותי ניהול 

  האווירי בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף רמון. 

לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים לאחר קבלת דרישתכם בכתב על ידינו  .2

עילות הסניף, אנו נשלם לכם כל (להלן: "הסניף"), במהלך שעות פ 3שתימסר ב __________________

סכום הנקוב בדרישה (להלן: "סכום הדרישה") ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות, וזאת מבלי שתהיו 

חייבים לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם ו/או את סכום הדרישה ו/או לדרוש תחילה את 

רשאים לטעון כלפיכם טענת הגנה כל סילוק סכום הדרישה או כל חלק ממנו מהחייב וכן מבלי שנהיה 

  שהיא, לרבות כל טענה שיכולה לעמוד לחייב כלפיכם בקשר לדרישתכם ו/או לסכום הדרישה.

לעיל הן אוטונומיות, מוחלטות, בלתי מותנות ובלתי חוזרות, ולא נהיה  2 -ו 1התחייבויותינו בסעיפים  .3

  להלן. 4ועד פקיעת תוקף הערבות, כמפורט בסעיף רשאים לחזור בנו מהן או לבטלן מכל סיבה שהיא לפני מ

  01.08.2017ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה ותעמוד בתוקפה עד ליום  .4

כל הסכסוכים והמחלוקות הנובעים או הקשורים לערבות זו יידונו באופן בלעדי בהתאם להוראות הדין  .5

יפו תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בעניינים - אביב-בישראל, ולבתי המשפט המוסמכים בתל

  אלה. 

  יותינו בקשר עם ערבות זו.אנו מאשרים, כי לא יהיה בשינוי תנאי המכרז, מעת לעת, בכדי לגרוע מהתחייבו .6

  ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, ואינה ניתנת להמחאה או להסבה. .7

  

  בכבוד רב,

  

___________________  _______________  ________________  _________________  

  חתימה      תאריך      כתובת      שם הבנק/חברת הביטוח 

  יש להשלים את שמו המלא של המציע המשותף שלבקשתו ניתנה הערבות. . 1

  . יש להשלים את שמו המלא של כל אחד מהמציעים במשותף.2

  . יש להשלים את כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח. 3



  

5 
  

שים)" במידה (שלושים ושניים אלף שקלים חד₪  32,000. בנסיבות בהן מגיש מציע מוביל אחד את הערבות יצוינו המילים: "4

ומוגשות יותר מערבות אחת (במקרה של יותר מאשר מוביל מקצועי אחד) יוגשו הערבויות בנפרד ובכל ערבות יצוין סכום הערבות 

 ₪. 32,000הרלוונטי ובלבד שסך כל הערבויות שיוגשו על ידי כל המציעים במשותף יעמוד על סך של 

 
 

 
 

  
  
  
  
 


		2017-02-27T08:55:49+0200
	Kimhi Rafi ID_038815452




