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  2017פברואר  27 

  א' אדר 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

  

   7מסמך הבהרה מס'  

  

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

 במכרז מקדמיים םעדכון ושינוי תנאי .1

לטופס הזמנת ההצעות מבוטל, ובמקומו יבוא התנאי המקדמי  7.2בסעיף  הנקובהתנאי המקדמי  .1.1
 המפורט להלן:

  מציע כנ"ל, אשר מתקיימות לגביו לפחות אחת מהחלופות הבאות:  .7.2" 

אשר לפחות אחד מסניפיה פעיל ברציפות,  מסעדות / הינו בעלים של רשת בתי קפה  .7.2.1
  ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. 1.1.2014וזאת לפחות החל מיום 

  -ו/או  -

 /תוהממותג /תהמשתייך /תאחד/ מסעדה מפעיל ומנהל בעצמו לפחות בית קפה   .7.2.2
ועד למועד האחרון  1.1.2014, וזאת לפחות החל מיום / מסעדות תחת רשת בתי קפה

  להגשת ההצעות במכרז.

 / מסעדות בתי קפה 3": לפחות / מסעדות רשת בתי קפה" –זה  7.2 לצורך סעיף 
 " תחת אותו שם מסחרי. /ותהממותגים

לטופס הזמנת ההצעות מבוטל, ובמקומו יבוא התנאי המקדמי  7.3בסעיף  הנקובהתנאי המקדמי  .1.2
 המפורט להלן:

של בתי הקפה / המסעדה/ות שעליו/הם  2016ברוטו לשנת המכירות  פדיוןמציע כנ"ל, אשר   .7.3" 
בין אם לעיל ( 7.2הנקוב בסעיף  תנאי המקדמיב עמידתוך המציע לצורך הוכחת מסתמ

 1,500,000- , היה לא קטן מ)7.2.2 סעיףב, ובין אם כמנהל ומפעיל לפי 7.2.1 כבעלים לפי סעיף
  דולר ארה"ב במחירים שוטפים. 400,000או ₪ 

שירה ו/או בקבלת כל ההכנסות, בכסף, או בשווה כסף במכירה י –" פדיון מכירות ברוטו"
  .תמלוגים ו/או באמצעות דמי זיכיון

סך התשלומים הכספיים אשר שולמו בפועל למציע, למעט תשלומי  –" מחירים שוטפים"
  . מע"מ וריבית

, כפי שהם מופיעים בספרי המציע, נקובים במטבע ברוטוהמכירות נתוני פדיון במקרה שבו 
זר שאינו דולר ארה"ב, יתורגם מחזור המכירות לדולר ארה"ב לפי שער החליפין הממוצע של 

  . "2016בשנת אותו מטבע זר מול הדולר (כפי שהוא מתפרסם על ידי בנק ישראל) 

 במכרז ם המקדמייםתנאיים בבעקבות העדכונים והשינוי ים במסמכי המכרזושינוי ניםעדכוהבהרות,  .2

" ו/או רשת בתי הקפהלעיל, במקום ההגדרה ' " 1.1 בעקבות השינוי בתנאי המקדמי כאמור בסעיף  .2.1
 לחוזה, תבוא ההגדרה המפורטת להלן: 2.4" ' שבסעיף סניף/פי רשת בתי הקפה"
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/ רשת בתי קפה  -" / המסעדות סניף/פי רשת בתי הקפה" ו/או "מסעדותהרשת בתי הקפה / ' "
עליה/עליו/הם הסתמך המפעיל לצורך הוכחת  / מסעדות ו/או סניף/פי רשת בתי קפהמסעדות 

  . 'עמידתו בתנאי הסף במכרז

הכוונה מובהר כי זכרת ההגדרה המקורית, בחוזה בו מאועדכון ההגדרה כנ"ל, בכל מקום כחלק מ
  נ"ל.ההינה להגדרה העדכנית 

בתי קפה", מובהר כי הכוונה הינם גם בנוסף, בכל מקום בו נרשם במסמכי המכרז "בית/
 ל"מסעדה/מסעדות".

 ותמסעדסניף/פי רשת מובהר כי ככל שיזכה במכרז מציע שהינו בעליה של רשת מסעדות או מפעיל  .2.2
ולהציע ללקוחותיו במסגרת השירותים בתמהיל המוצרים , אזי יהיה על המציע הזוכה לכלול בעצמו

המציע הזוכה ברשת ידי - שהמוצרים הנ"ל אינם נמכרים עלעוד מובהר כי במקרה  .קפה על סוגיו
לחוזה לעניין קביעת מחירי אותם  6.6.2המסעדות או בסניף/פי רשת המסעדות, יחולו הוראות סעיף 

 מוצרים. 

 לטופס ההצעה עדכניים נספחים .3

חלק להבהרה זו מצורפים המסמכים העדכניים הבאים, והם יחליפו את המסמכים אשר צורפו ופורסמו כ
  ממסמכי המכרז המקוריים:

  יםהמקדמי ם(התצהיר שיש להגיש לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי ההצעהנספח ב' לטופס 
 ).לטופס הזמנת ההצעות 7.3 -  7.2 בסעיפים יםהנקוב

  נוסח אישור רו"ח, בהתאם להוראות נספח ב' לטופס ההצעה(הצעה לטופס ה 1'בנספח.( 

העדכניים הנ"ל בלבד, והרשות תהא רשאית  נספחיםבמסגרת הצעתם את העל המציעים למלא ולהגיש 
  כנ"ל שאינם עדכניים.  נספחיםלפסול מציע שיגיש במסגרת הצעתו 

 

 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 : 
  סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי –יורם שפירא 

  .רא"ג מסחר –בן הרוש  עמיאל מירי
  עו"ד בכירה –תמר טורג'מןעו"ד 

  מנהל התחום המסחרי מסופים ושתפ"א – אורון רונן
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  עדכני ! - לטופס ההצעה 'ב נספח
  

  לטופס הזמנת ההצעות 9.2תצהיר בהתאם להוראות סעיף 
  

, לאחר שהוזהרתי, כי עליי לומר את       , נושא ת.ז. מס'       אני הח"מ, 
  האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 לנקוב[*יש  ")המציע___________________________ (להלן: " הצעתעושה תצהירי זה במסגרת  אני .1
 2016/15/086/069/00' מס פומבימכרז ל, ]ההתאגדות תבתעוד מופיע שהוא כפי התאגיד של המלא בשמו

הרשאה למתן שירותי ניהול והפעלת מערך הסעדה לקהל הרחב ולעובדים  קבלתבחוזה ל להתקשרות
 ").המכרז(להלן: " רמוןשבבניין האווירי בשדה התעופה הבינלאומי ע"ש אילן ואסף  היוצאיםבאולם 

מכוח תפקידי ומכוח הכרתי את  תצהיר זה מטעמו הנני משמש כמנהל כללי במציע, ומוסמך לתת .2
  .העובדות נשוא תצהירי

במקום  X[המצהיר מציע יסמן במציע מתקיימות לפחות אחת מהחלופות הבאות  מצהיר בזאת כי אני .3
  :הרלוונטי]

  אשר לפחות אחד מסניפיה פעיל ברציפות, וזאת  מסעדות / הינו בעלים של רשת בתי קפההמציע
 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.  1.1.2014לפחות החל מיום 

 תחת רשת  /תוהממותג /תהמשתייך /תאחד / מסעדה מפעיל ומנהל בעצמו לפחות בית קפה מציעה
 .צעות במכרזועד למועד האחרון להגשת הה 1.1.2014, וזאת לפחות החל מיום / מסעדות בתי קפה

תחת  /ותהממותגים/ מסעדות בתי קפה  3": לפחות / מסעדות רשת בתי קפה" –זה  3 לצורך סעיף 
 אותו שם מסחרי.

ך המציע לצורך מסתמשל בתי הקפה / המסעדה/ות שעליו/הם  2016ברוטו לשנת המכירות  פדיון .4
 בין אם כבעלים לפי סעיףלטופס הזמנת ההצעות ( 7.2הנקוב בסעיף  תנאי המקדמיב עמידתוהוכחת 

, היה לא לטופס הזמנת ההצעות) 7.2.2 , ובין אם כמנהל ומפעיל לפי סעיףלטופס הזמנת ההצעות 7.2.1
  .דולר ארה"ב במחירים שוטפים 400,000או ₪  1,500,000-קטן מ

במכירה ישירה ו/או בקבלת תמלוגים ו/או כל ההכנסות, בכסף, או בשווה כסף  –" פדיון מכירות ברוטו"
  באמצעות דמי זיכיון.

  סך התשלומים הכספיים אשר שולמו בפועל, למעט תשלומי מע"מ וריבית. –" מחירים שוטפים"

, כפי שהם מופיעים בספרי המציע, נקובים במטבע זר שאינו ברוטוהמכירות נתוני פדיון במקרה שבו 
דולר ארה"ב, יתורגם מחזור המכירות לדולר ארה"ב לפי שער החליפין הממוצע של אותו מטבע זר מול 

 .2016בשנת הדולר (כפי שהוא מתפרסם על ידי בנק ישראל) 

  :הנ"לבתי הקפה / המסעדות לעיל, להלן פירוט לגבי 3  -4 להוכחת סעיפים  .5

/  בתי הקפה רשת שם  
  הסניףו המסעדות

הפעילות  תקופת  כתובת
  הסניףשל 

 מכירות פדיון
 2016שנת לברוטו 

1          

2          

3          

לאימות הנתונים הנ"ל מצורף אישור רו"ח אודות סכום פדיון המכירות ברוטו של המציע, בנוסח 
  לטופס ההצעה. 1המצורף כנספח ב'

 . אמתדלעיל שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי  זה .6

  

  חתימת וחותמת עו"ד    תאריך    חתימת המצהיר
הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הינם מורשי 

  חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות המכרז.
הריני מאשר בחתימתי, כי החתומים בשם המציע הוזהרו על ידי להצהיר 
 את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, ולאחר

  שהזהרתי אותם כאמור, חתמו בפני על הצעה זו.

  תאריך  
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המציע יהיה רשאי לערוך ולהגיש את הצעתו באמצעות טבלה נפרדת וכן להוסיף לטבלה מסמכים להוכחת הנתונים אותם ציין ) *(
במסמכים המצורפים בתצהירו, ובלבד שהטבלה האמורה, תיערך באופן זהה לטבלה דלעיל, ושלכל הנתונים המפורטים בה ו/או 

  אליה, יאומתו באמצעות תצהיר כמפורט בנספח זה להלן

המחייב  נוסחשל נספח ב' הנו, באופן בלעדי ומוחלט, ה למען הסר ספק מובהר בזאת, כי נוסח עדכני זה
לצורך מכרז זה. כל מסמך אותו יערוך המציע בעצמו, לא יהיה בו על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן 

   של נספח ב'. נוסח זהוצורה על 
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  עדכני ! -  לטופס ההצעה 1'ב נספח

 נוסח אישור רואה חשבון, בהתאם להוראות נספח ב' לטופס ההצעה

 ] ת המכרז, כשהוא מודפס על נייר פירמה של רוה"ח וחתום בחתימה מקורית[טופס זה יש להכניס למעטפ

  

 תאריך: ___________

  

בהתבסס על הדוחות הכספיים של כי לאשר,  ו") הרינהמציע______ (להלן: "___כרואי החשבון של ______

המפורט/ים בטבלה  / המסעדה/ות של סניפ/י רשת בתי הקפה 2016לשנת פדיון המכירות ברוטו , המציע

  .במחירים שוטפים, דולר ארה"ב 400,000 או, ₪ 1,500,000- מ, לא פחת בנספח ב' לטופס ההצעה 5 שבסעיף 

כל ההכנסות, בכסף, או בשווה כסף במכירה ישירה ו/או בקבלת תמלוגים ו/או  –" פדיון מכירות ברוטו"
  .זיכיוןבאמצעות דמי 

 סך התשלומים הכספיים אשר שולמו בפועל למציע, למעט תשלומי מע"מ וריבית. –" מחירים שוטפים"

  

  

  על החתום: __________________________

  [שם ברור ומלא של רו"ח + חתימה]               
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