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  גוריון- בנמל התעופה בן

  

  5מס' הבהרה 

עניינים, ולערוך מספר עדכונים בקשר להבהיר מספר בזאת "), מבקשת הרשותשות שדות התעופה (להלן: "ר
 עם מסמכי המכרז, כדלקמן: 

. לצורך הוכחת עמידתו של המציע בתנאי המקדמי הנקוב בסעיף כלי רכב 100 –אישור תנאי מקדמי  .1

שפורסמה במסגרת  281מס' שאלת הבהרה לטופס הזמנת ההצעות ובהמשך למענה הרשות ל 8.1.2

המציע גם  לא יידרש. בנוסף, המציע להנפיק עבור הרשות, העתקי רישיונותלא יידרש , 4הבהרה מס' 

שבנספח א' לטופס ההצעה, בעניין, וכי לצורך האמור די יהיה בתצהיר  תצהירלהנפיק עבור הרשות 

   .4כפי שעודכן במסגרת הבהרה מס' 

. בהגדרת המונח כאמור, במסמכי המכרז, במסמכי המכרזב" "השכרת כלי רכהמונח: הגדרת  .2

וכן כל ציוד נוסף אשר יאושר על ידי  ,מכל סוג ,כיסאות בטיחות לילדיםלרבות " :יתווספו המילים

 8.1מגבלת ההרשאה הנקובה בסעיף מבלי לגרוע מ, וזאת למען הסר כל ספק הרשות מראש ובכתב

 . "לחוזה

הרשות מבקשת להבהיר, כי בהתאם להוראות . תי ניקוי ותדלוקהתקשרות עם בעלי הרשאה לשירו .3

, מסורה לחוזה, ההתקשרות בין המפעיל, לבין בעלי ההרשאה למתן שירותי ניקוי ותדלוק 5.17סעיף 

לשיקול דעתו של המפעיל והיא תתבצע בכל מקרה על אחריותו המלאה והבלעדית ועל חשבונו, 

לתנאים המסחריים פעיל לבין בעלי ההרשאה האמורים. בהתאם לתנאים המסחריים שיקבעו בין המ

שהוגדרו בין הרשות לבעלי ההרשאה האמורים, אין בהכרח זיקה לתנאים המסחריים שיוגדרו בינם 

לבין המפעיל ומכל מקום, לפחות לגבי חלק מבעלי ההרשאה (בעל ההרשאה למתן שירותי תדלוק), 

 עורכת הרשות בימים אלה, מכרז חדש. 

. הרשות מבקשת שטיפה יבשה ו/או רטובה ו/או ניקוי כלי הרכב, עד להקמת מתקן השטיפה החדש .4

כי בשום מקרה לא יהיה רשאי המפעיל לבצע בכל תקופה , שאינו משתמע לשני פניםלהבהיר באופן 

במי ממקומות השירות  ,באופן עצמאי ,שהיא פעילות שטיפה יבשה ו/או רטובה ו/או ניקוי כלי הרכב

, וזאת גם במהלך "תקופת הביניים" שעד למועד ם הקצתה הרשות למפעיל לצורך מתן השירותיםאות

 .הקמתו והפעלתו של מתקן השטיפה החדש



  

  

  

הרשות מבקשת להבהיר, כי במהלך תקופת השהייה, . דמי שירותים נוספים במהלך תקופת ההשהיה .5

עובדה שדמי השירותים הנוספים ככל שתחול, ישלם המפעיל דמי שירותים נוספים. הטעם לכך נעוץ ב

 אותם צורך המפעיל בפועל גם במהלך תקופת ההשהיה באופן פרסונאלי, כגון:מתייחסים לשירותים 

  . שירותי אספקת מים ושירותי פינוי אשפה ,שירותי אספקת תקשורת ,שירותי אספקת חשמל

  

ם יחד עם שאר מסמכי מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתו
  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

  הלשכה המשפטית –ענת סתיועו"ד 
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