
  

  

  כ"ב אלול, תשע"ו 
  2016ספטמבר,  25 

  לכבוד
____________  

  
                                                                                                                

  4הבהרה מס' מסמך הנדון: 
  

ובית קפה  חדר אוכלשל ניהול והפעלת  יםלקבלת הרשאה למתן שירות 2016/15/603/021/00מכרז פומבי מס' 

  לקהל הרחב ולעובדים  ההסעדהשירותי למתן 

  הירדןנהר במסוף הגבול היבשתי 

  
רשות שדות התעופה (להלן:  במכרז בצירוף תשובת המשתתפיםעל ידי  הבהרה שנשאלהת להלן מפורטת שאל

  .ה"הרשות") לשאל
  

להלן ולשאלות בהרה הורגות מהמסגרת של שאלת ההח כי אין בהתייחסות שלהלן מענה לשאלות נוספות ,יודגש
  . האלימכרז דנן ואשר אין בהן משום רלוונטיות ביחס אחרות ב

  

האם ניתן לכלול במסגרת דמי ההרשאה המשולבים את התשלום עבור צריכת  מבוקש לדעת,: שאלה .1
  החשמל במקומות השירות?

  .הבקשה נידחת: תשובה

ההצעה הכספית לתשלום לדמי גובה ב, חל שינוי לעיל 1בסעיף יחד עם זאת ובעקבות השאלה אשר פורטה  .2
 ,(לא כולל מע"מ)₪  30,000-מ תפחתלא אשר  ,הרשאה משולבים בסיסיים שנתיים

  

לטופס הזמנת ההצעות לפיו התחרות  13.2.3לרישא לסעיף להלן עדכון , לעיל 2לאור האמור בסעיף  .3
 (לא כולל מע"מ).  ₪  30,000הכספית תעמוד על מינימום של 

  ההצעה הכספית - שלב משנה שלישי  

נוספים ואשר ציון שהצעתם עמדה בתנאים ה ,תבחן הרשות את הצעתם הכספית של מציעים זה,בשלב 
האיכות שקיבלה אינו נמוך משמונים וחמש. על המציע לנקוב בדמי ההרשאה המשולבים הבסיסיים 

  שנתיים שישולמו על ידו בגין מתן ההרשאה.

הסכום שעל המציע לנקוב בהצעתו יהיה בשקלים חדשים, ויירשם בספרות ובמילים. במקרה של סתירה 
   לבין המילים, יגבר האמור במילים. כל הסכומים יצוינו ללא מע"מ. בין הספרות

מסך של  נמוךשבמסגרתה ינקב סך התשלום לדמי הרשאה משולבים בסיסיים שנתיים ההצעה כספית 
  .(לא כולל מע"מ), תיפסל ולא תידון₪  30,000

 - אשר מחליף את נספח ג' לטופס ההצעה ואשר  בהתאמה מצ"ב נוסח נספח ג' לטופס ההצעה מעודכן
  אותו יש להגיש במסגרת ההצעה הכספית .הבהרה זה 

  

  : לחוזה ההרשאה 17לשינויים שערכה בהוראות סעיף מבקש להסב את תשומת לב המשתתפים  .4

 
על אף האמור לעיל, מובהר בזאת, כי נכון למועד פרסום המכרז, המסוף מוגדר   :יתווסף 17.1לסעיף 

לכ"ר, ולפיכך לכל תשלום לרשות שייעשה על ידי המפעיל במסגרת החוזה, לא כמ
 יתווסף מס ערך מוסף. 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ככל וישתנה מעמדו של המסוף במהלך תקופת 
השירותים ו/או תקופות הארכה (ככל ותחולנה), יתווסף לכל תשלום שייעשה על 



  

  

מוסף כדין או כל תשלום אחר כפי שיקבע ידי המפעיל במסגרת החוזה מס ערך 
בשל כך על ידי כל רשות מוסמכת. תשלומים כאמור, יחולו על המפעיל באופן מלא 
ובלעדי וישולמו על ידו, וזאת מבלי שיהיה למפעיל כל טענה ו/או תביעה, מכל מין 

  וסוג בקשר לכך.
  

ויועבר לנציגי החברות שהשתתפו בסיור ובמפגש  הרשות של האינטרנט באתר םיפורס זה הבהרה מסמך .5

  .המציעים

  
  

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם שאר מסמכי המכרז בעת 

  הגשת ההצעה

  
  
  
  
  

  בברכה,
  

  דניאל קלוגמן משה      
  אחראית מסחר        

  
  
  
  
  

  : העתק
  רא"ג מסחר 

    המכרזיםמזכיר/ת ועדת 



  

  

  
  

  נספח ג' לטופס ההצעה

 
  לטופס הזמנת ההצעות 10.4טופס הצעה כספית, בהתאם להוראות סעיף 

  לטופס הזמנת ההצעות, מגיש המציע את הצעתו הכספית למכרז כדלקמן: 13.2.3בהתאם להוראות סעיף 

  

הצעת המציע סך תשלום דמי הרשאה משולבים בסיסיים שנתיים בגין ההרשאה למתן שירותים של ניהול והפעלת 

₪ חדר אוכל ובית קפה למתן שירותי ההסעדה לקהל הרחב ולעובדים במסוף הגבול היבשתי נהר הירדן ________ 

  (ובמילים: __________________________) (בתוספת מע"מ). 

הצעה כספית שבמסגרתה ינקב סך התשלום לדמי הרשאה משולבים בסיסיים שנתיים הנמוך מסך של ידוע לנו כי 

  (לא כולל מע"מ), תיפסל ולא תידון.₪  30,000

לטופס הזמנת  13הננו מצהירים בזאת, כי קראנו והבנו את דרך החישוב לעניין התחרות במכרז, כאמור בסעיף 

  ההצעות, והננו מסכימים לה.

  י דמי הרשאה המשולבים הבסיסיים מחושבים על בסיס שנתי, לשנה קלנדארית מלאה. ידוע לנו כ

  

  יגבר הסכום הנקוב במילים.  –* במקרה של אי התאמה בין הסכום הנקוב במספרים לבין הסכום הנקוב במילים 

  * לסכום ההצעה הנקוב לעיל יתווסף מע"מ בשיעור על פי הדין, כמפורט בחוזה. 

  

  

  

  

  

 תאריך מת המציעחתימת וחות
  חתימת וחותמת עו"ד

הריני מצהיר ומאשר בחתימתי, כי 

החתומים בשם המציע הינם מורשי 

חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו 

 למטרות המכרז.

  תאריך
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