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      לכבוד:
___________________  

  מכרז באמצעות פקסהנרשמים להועבר לכל 
  

  

  

 1חנויות למוצרי ספורט, בטרמינל של  והפעלה התאמהלמתן הרשאה ל 61/00/15/40/06201פומבי מס' מכרז 
  גוריון  -בנמל התעופה בןש

  

   2מס'  הבהרה

 שנשאלו על ידי מי מהמשתתפים, ותשובות הרשות לשאלות אלו:להלן שאלות  .1

  
  שאלה:

  
האם אין בכך מתן יתרון כלכלי ותפעולי , 3וגע לשרות מסירת קניות בטרמינל בנמבוקש להבהיר, 

ולעניין מכרז זה מונופול בתחום "שרותי מסירת קניות"  ,מובהק בנושא לזכיין הקיים שהוא למעשה
  בנתב"ג?

  
  תשובה:

 באולם קניות מסירת שירותי ללקוחותיו להעניק רשאי יהיההמפעיל  כי להבהיר מבקשת תהרשו
  . 3הפועל באולם הנכנסים בטרמינל  הקניות מסירת זכיין באמצעות 3 בטרמינל הנכנסים

 המכס ואישור להוראות בכפוף אזי נכנסים אולם 1 בטרמינל להפעיל תחליט והרשות היה כן כמו
 מוצרים לאחסן ללקוחותיו להעניק רשאי המפעיל יהיה 1 בטרמינל קניות מסירת שירות להפעלת
 לצורך, המפעיל וינהל יפעיל אותו המסירה במחסן, 1בטרמינל  היוצאים בחנות ידם על שנרכשו
  .  1בטרמינל  קניות מסירת שירותי במסגרת, לישראל שובם עם, כאמור ללקוחות מסירתם

 : הבא הנוסח יבוא ובמקומו יבוטל  8.7 סעיף  נוסח
  



  

  

	קניות מסירת שירותי .1

  המפעיל מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:   1.1

, כפי שיהיו מעת המכסשלטונות להוראות  כי נכון למועד חתימת החוזה, ובכפוף   1.1.1
 3מוענקים שירותי מסירת קניות בטרמינל  לעת, במהלך תקופת השירותים

באמצעות זכיין שירותי מסירת קניות מכוח הרשאה שקיבל לשם כך מהרשות, 
באופן שבו מנהל ומפעיל זכיין שירותי מסירת קניות, באולם הנכנסים, מחסן 

שנרכשו על ידי הנוסעים היוצאים מוצרים מסירה לחוזרים לישראל בו מאוחסנים 
 3אים מישראל וכן את דלפק מסירת הקניות בטרמינל במחסן מכירה ליוצ

שירותי מסירת הקניות, המוצרים האמורים נמסרים במסגרת באמצעותו 
	.לנוסעים החוזרים לישראל

כי במסגרת השירותים, על המפעיל לשאת באחריות המלאה והבלעדית להעניק   1.1.2
מי מזכייני ללקוחותיו, ללא תמורה, שירותי מסירת קניות, וזאת באמצעות 

זכיין כי יפעל בשיתוף פעולה הדוק, רציף ועצמאי עם שירותי מסירת הקניות; 
, במלואם למתן שירותי מסירת הקניות, ככל הדרוש שירותי מסירת הקניות

התפעול השירות וובמועדם בהתאם להוראות החוזה לרבות הוראות נספח 
גבש לו יות להתוותכי במסגרת ולצורך האמור, יישא המפעיל באחר ;המצורף לו

להתקשר ובהתאם הסדרים ונהלים שיאושרו מראש ובכתב על ידי הרשות 
בהסכם, מכוחו ובהתאם לו  במישרין עם מי מזכייני שירותי מסירת הקניות,

יוענקו שירותי מסירת הקניות על ידי המפעיל, ללא תמורה, ללקוחותיו באמצעות 
כל תקופת השירותים (להלן: זכיין שירות מסירת הקניות הרלוונטי, במהלך 

	"הסכם שירותי מסירת הקניות").

לטיסות  1סים בטרמינל כי היה והרשות תבחר להפעיל את אולם הנכנ    1.1.3 
, כפי שיהיו מעת לעת, במהלך המכסשלטונות להוראות  , ובכפוףבינלאומיות

תקופת השירותים ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה), יאפשר המפעיל 
ותיו לאחסן מוצרים שנרכשו על ידם בחנות היוצאים, במחסן המסירה ללקוח

אותו יפעיל וינהל המפעיל, לצורך מסירתם ללקוחות כאמור, עם שובם לישראל, 
	במסגרת שירותי מסירת קניות.  

לטיסות  1כי היה והרשות תבחר להפעיל את אולם הנכנסים בטרמינל   1.14
, כפי שיהיו מעת לעת, במהלך המכס שלטונותלהוראות  בינלאומיות, ובכפוף

יוענקו שירותי מסירת  תקופת השירותים ו/או תקופות ההארכה (ככל שתחולנה),
באמצעות זכיין שירותי מסירת קניות מכוח הרשאה שיקבל  1קניות בטרמינל 

קניות, באולם  לשם כך מהרשות, באופן שבו ינהל ויפעיל זכיין שירותי מסירת
שירותי במסגרת דלפק מסירת קניות באמצעותו ימסרו  ,1הנכנסים בטרמינל 

	.מסירת הקניות, המוצרים האמורים לנוסעים החוזרים לישראל

לטיסות בינלאומיות  1כי היה והרשות תבחר להפעיל את אולם הנכנסים בטרמינל   1.1.5
אזי במסגרת השירותים, על המפעיל יהיה לשאת באחריות המלאה והבלעדית 

ו, ללא תמורה, גם את שירותי מסירת הקניות, וזאת באמצעות להעניק ללקוחותי
כי יפעל בשיתוף פעולה הדוק, רציף ועצמאי מי מזכייני שירותי מסירת הקניות; 

, למתן שירותי מסירת הקניות, ככל הדרוש זכיין שירותי מסירת הקניותעם 
השירות במלואם ובמועדם בהתאם להוראות החוזה לרבות הוראות נספח 

 כי במסגרת ולצורך האמור, ישא המפעיל באחריות להתוות ;ול המצורף לוהתפעו
להתקשר ובהתאם גבש הסדרים ונהלים שיאושרו מראש ובכתב על ידי הרשות לו

בהסכם, מכוחו ובהתאם לו  במישרין עם מי מזכייני שירותי מסירת הקניות,
יו באמצעות יוענקו שירותי מסירת הקניות על ידי המפעיל, ללא תמורה, ללקוחות

זכיין שירות מסירת הקניות הרלוונטי, במהלך כל תקופת השירותים ו/או תקופות 
	ההארכה (ככל שתחולנה) (להלן: "הסכם שירותי מסירת הקניות").

כי ידוע למפעיל, ששירותי מסירת הקניות, היתכנותם, תוקפם, מאפייניהם,    1.1.6
דעתם ולהוראותיהם של ותנאיהם, מסורים לשיקול דעת הרשות וכן לשיקול 

שלטונות המכס, והם עלולים להתבטל או להתעדכן, מעת לעת, במהלך תקופת 
	השירותים ותקופות ההארכה (ככל שתחולנה).       



  

  

כי לא יהיה בשירותי מסירת הקניות ובכלל האמור בהתקשרות המפעיל בהסכם    1.1.7
  1.1.7 ל בהם כמפורט בסעיףשירותי מסירת הקניות ו/או בביטולם ו/או בכל שינוי שיחו

לעיל (בין היתר, בשל הוראות שלטונות המכס), לרבות התשלומים אותם יידרש 
המפעיל לשלם בגינם, על מנת לגרוע מכל חובה המוטלת על המפעיל לתשלום איזה 

	מהתשלומים אותם חייב המפעיל לרשות ו/או לצדדים שלישיים.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי תיאום פעילויותיו וכל נקודות הממשק שבין פעילותו    1.1.8
הרשות לא תשא כי  ;אינם באחריות הרשות זכיין שירותי מסירת הקניותלבין פעילות 

 וו/או להתנהלות ובכל אחריות, מכל מין וסוג שהיא, מפורשת או משתמעת, לפעילות
בעניין מימוש הסכם שירותי מסירת לרבות , מי מזכייני שירות מסירת הקניותשל 

עם המפעיל. המפעיל ישא באחריות המלאה והבלעדית לטיבם ולמהותם של הקניות 
מי שבינו לבין  , התפעוליים, המסחריים והמשפטייםהקשרים האדמיניסטרטיביים
ובכלל האמור ישא באחריות לכל מגבלה מכל מין וסוג,  מזכייני שירות מסירת הקניות

 זכיין שירות מסירת הקניותהשירותים אשר תגרם בקשר ישיר ו/או עקיף עם  בביצוע
  . וו/או מהעדר שיתוף פעולה עימ

כל נזק בגין , וכן יפצה וישפה את הרשות המפעיל ישא באחריות הבלעדית והמלאהכי    1.1.9
ו/או אובדן ו/או פגם ו/או אי התאמה ו/או עלות ו/או תשלום ו/או הוצאה, מכל מין 

ג, ישירים ו/או עקיפים, שנגרמו לרשות, הנובעים במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת וסו
זה לעיל. המפעיל פוטר את הרשות באופן מלא, סופי ובלתי  התחייבויותיו על פי סעיף

חוזר מכל אחריות כאמור, והוא מוותר בזאת וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל 
	שר לכך. טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן בק

  
  :שאלה

  
הרי ש'הסך המצרפי של  50%ב רה בו 'תנועת הנוסעים הבסיסית' תקטןמבוקש להבהיר, האם במק
  ? 10%הבסיסיים' יעודכן כלפי מטה  ב דמי ההרשאה המשולבים

  
) אזי 'הסך המצרפי של דמי ההרשאה 100% ואם 'תנועת הנוסעים הבסיסית' תוכפל (גידול של

  כלפי מעלה? 10%יעודכנו ב המשולבים הבסיסיים'
  

  תשובה:
ותנועת  כי במקרה ושיעור השינוי בין תנועת הנוסעים בשנה קלאנדרית יהיה שלילי בזאת, מובהר

) אזי דמי ההרשאה הבסיסיים יעודכנו "שיעור השינוי"להלן: ( 50%הנוסעים תקטן בשיעור של 
  .-  10%על פי בפועל משיעור השינוי כלומר יעודכנו  20%בשיעור של 

") אזי דמי ההרשאה שיעור השינוילהלן : "( 100%ת הנוסעים תגדל בשיעור של ותנועה הי ,כמו כן
  . 10%משיעור השינוי כלומר יעודכנו בפועל בשיעור של  10%הבסיסיים יעודכנו בשיעור של 

  

אר מסמכי מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם ש
  המכרז בעת הגשת ההצעה.

  
  בברכה,

  
  אופיר קליין

  אחראי פרויקטים מסחריים
  העתק:

  עסקיסמנכ"ל למסחר ופיתוח  – שפירא יורםמר 
  רא"ג מסחר –הרוש -בן עמיאל מירי גב'

  עורכת דין בכירה –עו"ד ענת סתיו 
  משתתפים
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