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  כ"ח אב, תשע"ו 
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ובית קפה  חדר אוכלשל ניהול והפעלת  יםלקבלת הרשאה למתן שירות 2016/15/603/021/00מכרז פומבי מס' 
  לקהל הרחב ולעובדים  ההסעדהשירותי למתן 

  נהר הירדןבמסוף הגבול היבשתי 

  

   1מסמך הבהרה מספר 

  

  בהוראות רשות שדות התעופה ( להלן: " הרשות") מבקשת להסב את תשומת לב המשתתפים לשינויים שערכה 

  : לחוזה ההרשאה 8.6.3, 8.6.1, 8.5, 8.1.2 פים:סעי

	:שירותי ההסעדה  8.1.2

מובהר כי המפעיל יהיה רשאי לבחור להעניק את ארוחת הצהריים בהתאם לתפריט, בשיטת מטבח 

בכפוף לקבלת אישור המנהל החוזה וקבלת כל קצה (מטבח מחמם) או בשיטת המבטח המבשל, 

האישורים המתאימים מהרשויות הרלוונטיות, ובכלל זה רישוי עסקים, אישור משרד הבריאות, 

  ות וכיו"ב, הכל על אחריותו ועל חשבונו. תעודות כשרות נדרש

  :ולעובדים המועסקים במסוף , לעובדים מטעם הרשותמכירות לעובדי הרשות  8.5

קו קדמי  -של עובדי הרשות ושל עובדי רשות האוכלוסין שווי תלוש ארוחת צהרים   8.5.5.1סעיף  

  בתוספת מע"מ);₪  31( ₪  36.27הינו  בלבד

ארוחת צהרים של עובדים מטעם הרשות (כגון: ספקים  וזכיינים), עובדים  תלוששווי   8.5.5.2סעיף 

בתוספת ₪  31(₪  36.27 עדשל גופים אחרים הפועלים במסוף וגורמים פרטיים, הינו 

  מע"מ), בכפוף להסדרים כספיים מיוחדים בדבר עם עובדיהם ו/או מעסיקיהם;

ועובדים מטעם גופים אחרים הפועלים שות לגבות מעובדי הרהמפעיל לא יהיה רשאי    8.5.5.3סעיף 

בגין ארוחת בוקר/ערב ובגין ארוחת צהרים, תמורה העולה על השווי הכספי של  במסוף

  ;התלושים כאמור לעיל

לכל חודש, חשבונית מס ערוכה כדין בגין  5-המפעיל יגיש לרשות, לא יאוחר מהיום ה  8.5.7סעיף 

קו  –הרשות ועובדי רשות האוכלוסין  דימוצרים לעובמלוא התלושים שתמורתם נמכרו 

בחודש הקודם, אליה יצורפו גם התלושים עצמם, כשהם מסודרים באופן בלבד  קידמי

שתורה הרשות. הרשות תשלם למפעיל את תמורת התלושים, כנגד חשבונית המס 

  ;לחודש בו הוגשה חשבונית התשלום 30-האמורה, עד היום ה

 ידוע לו שהתמורה שתשלם לו הרשות בגין מכירותיו לעובדיהמפעיל מצהיר בזאת ש  8.5.9סעיף 

לעיל, וכן כל תמורה  0 , כאמור בפסקה קו קדמי –הרשות ולעובדי רשות האוכלוסין 

במסוף, ולגורמים פרטיים שתשולם לו בגין מתן שירותי ההסעדה לעובדים האחרים 
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צורך חישוב דמי ההרשאה ל מהשירותיםתהווה חלק בלתי נפרד מפדיון המכירות 

  המשולבים שעליו לשלם לרשות.

(ככל שתוצב) בלבד,  בית הקפה ועגלת המכירהבאמצעות את "סל המוצרים הבסיסי" המפעיל ימכור   8.6.1
	.אין חנות במסוף

  עדכון רשימת סל מוצרים בסיסי: – סל המוצרים הבסיסי  8.6.3

)i(  7 –קפה אספרסו רגיל  ₪  
)ii( 10 -קפוצ'ינו  /קפה הפוך  ₪ 
)iii( 10₪ -פה (קרואסון חמאה/ שוקולד) מא 
)iv( ) 8 - מ"ל) 500בקבוק מים מינרליים ₪ 

  
  
 

לטופס  1.2.5לחוזה ההרשאה וסעיף  2.4בסעיף  לשינויבנוסף לכך, מבוקש  להסב את תשומת לב המשתתפים 
  הזמנת הצעות, למונח "מחסנים":

  
  ,בלבד בבניין ההנהלה"מתחם מבונה הממוקם 

  תקצה הרשות למפעיל כ"מחסנים", ואות
  "כמפורט במפרט

 

 מסמך יגיש יעוהמצ ועניין דבר לכל המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק מהווה זה מסמך

  על ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז תחום

  

  

  

  

  בברכה,

  דניאל קלוגמן משה
  מסחר תאחראי                                                                                                                               

  
  העתקים:

  מנהל מסוף נהר הירדן –מר זהר אגמון 
  רא"ג מסחר –גב' מירי עמיאל בן הרוש 

  עורכת דין בכירה –גב' ענת סתיו, עו"ד 
  מזכירת ועדת מכרזים –גב' אריאלה קעטבי 

  מרכז תחום המסחרי מטה מסופי גבול ושתפ"א –מר אורון רונן 
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