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לקבלת הרשאה למתן שירותי השכרת  2016/15/040/031/00פומבי מס' מכרז הנדון: 
  גוריון-בנמל התעופה בןרכב לנהיגה עצמית 

  

  2מסמך הבהרות מס' 
  

  :מפגש מציעיםסיכום 

להלן עיקרי חלק מהוראות מסמכי המכרז.  הינו, ערכה הרשות מפגש מציעים אשר 09.02.2017ביום 

  המפגש:

  משתתפים:

  נרשמו למכרזנציגי החברות אשר 

  נציגי רש"ת:

  רא"ג פיתוח עסקי. –גדי רפאלי 

  רא"ג שירותי קרקע. –אמיר שמעוני 

  מרכז תחום פיתוח עסקי -זיו ברייטברט

  

 :מטרת המפגש .1

 הצגת עיקרי תנאי המכרז. .1.1

, דלפקי השכרות 3עריכת סיור במקומות השירות ( מתחם המושכרות, חניון פרדס טרמינל  .1.2

 )3הרכב בטרמינל 

: במסגרת המפגש והסיור הוצגו בפני המשתתפים עיקרי המכרז וכן ניתנו דגשים ודגשיםהבהרות  .2

 ., שיטת התפעול ומקומות השירותהמתייחסים למועדי המכרז

 במהלך הסיור הובהרו הנקודות הבאות: .3

במידה ויוכרזו במכרז פחות משבעה זוכים, אזי עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הרשות, תעדכן   3.1

לחוזה  9.3.5המשרדים שבחניון הפרדס כאמור בסעיף חלוקת ם יהיה צורך בהרשות הא

כולם או חלקם, ובהתאם תהא הרשות רשאית להקצות משרדים לא מפוצלים  ,ההרשאה

  לזוכים במכרז, כולם או חלקם. 

הרשות פועלת להשלמת התכנון להקמת מתחם הובהר כי  - 3מתחם מוביליות טרמינל  3.2

תחם אולם אין הרשות מתחייבת כי מניות הפרדס בצידו הלא מקורה סמוך לחהמוביליות ב

  .ההתקשרותזה יוקם במהלך תקופת 



  

הובהר כי על  -התקשרות הזוכים במכרז מול בעלי ההרשאה לשירותי ניקוי ושירותי תדלוק 3.3

בקשת כל מפעיל להתקשר באופן ישיר אל מול בעלי ההרשאה לניקוי ותדלוק. בהתייחס ל

חוזי ההתקשרות של הרשות עם בעלי הרשאה  משתתפי הסיור להעביר לעיון המשתתפים את 

   הבקשה נדחית.  -אלו

  

נים עדכוהאת המשתתפים במכרז אודות  רשות שדות התעופה מבקשת בזאת להודיעבנוסף, 

  הבאים:

  

רת נמצאת בימים אלה בהליך של פינוי והכשהרשות  -3דלפקים ומשרד מיידי בטרמינל  .1

אלו הינם שירות מקומות  .3בטרמינל  1מקומות השירות בגלריה המזרחית אשר בקומה 

דלפק מספר  ,6ומשרד מיידי מספר  6דלפק מספר   -לחוזה ההרשאה כ 1המסומנים בנספח א'

עד למועד תחילת מתן . ייתכן ועבודות התאמה אלו לא יסתיימו 7ומשרד מיידי מספר  7

לא ניתן יהא להקצות מקומות שירות אלה במועד תחילת על כן השירותים כהגדרתם בחוזה ו

ככל שמקומות שירות אלו לא יהיו פנויים במועד תחילת מתן השירותים הרי מתן השירותים.  

עד בסמוך למקומות השירות  ,הרשות תפעל להקצות לזוכים דלפק ומשרד חלופייםש

  האמורים לעיל.הקצאתם בפועל לזוכים אשר בחרו את מקומות השירות ל

מידע כללי בעניין - מצ"ב נספח א' לטופס הזמנת ההצעות  -נספח א' לטופס הזמנת ההצעות  .2

 .תנועת הנוסעים והיקפי השכרות הרכב בנמל

 

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

  .מסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

  

  
  
  
  
  
  
  

  בכבוד רב,

  זיו ברייטברט,
  מרכז תחום פיתוח עסקי

  
  
  

  הריני לאשר האמור בהבהרה זו

______________________  
  חתימת המציע

  
  

  :העתקים
  סמנכ"ל מסחר ופיתוח עסקי - יורם שפירא
  רא"ג פיתוח עסקי -גדי רפאלי

  לשכה משפטית -עו"ד ענת סתיו



  

  מידע כללי  –לטופס' אנספח 
  

 2013-2016:תנועות נוסעים בנתב"ג לשנים  .1
  

 סה"כ נוסעים נכנסים נוסעים יוצאים  

2013 6,731,043 6,730,138 13,461,181 

2014 7,144,981 7,121,644 14,266,625 

2015 7,845,756 7,828,175 15,673,931 

2016 8,670,233 8,671,913 17,342,146 

 
 :2014-2016סך כל  השכרות כלי רכב בנתב"ג של כלל חברות ההשכרה לשנים  .2

  
 

  2014 2015 2016 

 11,441 11,016 11,207 ינואר

 12,470 11,657 11,106 פברואר

 15,210 14,489 12,977 מרץ

 13,601 13,461 15,832 אפריל

 16,902 16,371 15,908 מאי

 15,292 14,454 15,048 יוני

 14,678 14,326 10,878 יולי

 13,237 13,494 11,010 אוגוסט

 14,841 12,607 10,481 ספטמבר

 13,862 14,443 13,453 אוקטובר

 17,027 11,815 11,974 נובמבר

 15,167 12,049 13,020 דצמבר

 173,728 160,182 152,894 סה"כ
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