
  

  

  2017פברואר,  15        
  "ט שבט, תשע"זי       

  
  

      לכבוד:
___________________  

  מייל\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

  
  ושאלות הבהרה ,מפגש וסיור מציעים - 5מס'  הבהרהמסמך 

  
  משתתפים:

 , שרונה פרינטק והח"מ.אהרל'ה כהןנציגי הרשות: אמיר גרסון, נורית דהן,  -
  נרשמים למכרז -

 

מכרז, במהלכו הוצגו עקרונות המכרז, ניתנו דגשים על אופן ל לנרשמים 2מס' נערך מפגש מציעים  .1

 הגשת ההצעות, ונערך סיור במקום השרות.

 :ואל ותהרשות לשאל תו, ותשובנרשמים למכרז שבנדוןעל ידי מי מה ושנשאל ותלהלן שאל .2

  שאלה:
  ?לטיסות בינ"ל  1 טרמינלבפעילות השעות יהיו  מה מבוקש להבהיר,

  
  תשובה:

 יהיו כדלקמן: 1שעות הפעילות בטרמינל 

  פתיחת  -  בבוקר 06:00המראה ראשונה בשעהC/I  בבוקר. 03:00בשעה 

  תתכן גמישות תפעולית לעניין הקדמת  23:00המראה אחרונה עד השעה)C/I.( 
  
בכל עת על פי שיקול דעתה  1, כי הרשות רשאית לשנות את שעות הפעילות של טרמינל בזאת מובהר

  .1הבלעדי ולוח הטיסות בטרמינל 
  

  שאלה:
  האם ניתן לקבל מחסן עורפי במבנה הטרמינל , ומה עלותו ?מבוקש להבהיר, 

  
  תשובה:

עלות מחסן מ"ר.  150מחסן עורפי לשרות נשוא מכרז זה יינתן באופציה למפעיל בגודל של עד 
 2017לשנת  בנכסים נכון לתעריפי דמי השימושהינה בהתאם לתעריפים שנתיים למ"ר.  1בטרמינל 

היה ויידרש למפעיל  הכוללים אחזקה ומיזוג, בתוספת מע"מ כדין.למ"ר, ₪  1,426 -כ ההינהעלות 
 1נוסף מזה האמור לעיל, תבחן הרשות בקשתו בהתאם למצבת הנכסים הפנויה בטרמינל  מחסן גדול

  ומתחם נתב"ג.
מעת לעת, ובהתאם לאישור  פי דמי שימוש בנכסיםרשאית לעדכן תעריתהא הרשות  יצויין, כי

  מוסדות הרשות.
  
  



  

  

  שאלה:
הזוכה צפוי לרכוש שרותי פטור ושמור מהזכיינים  – "פטור ושמור"שרותי  לגבי מבוקש להבהיר

  , האם יש פיקוח על עלות החיוב? 3של טרמינל  המובילים
  

  תשובה:
שני זכיינים   3נכון למועד זה, פועלים במתן השרות בטרמינל –אין פיקוח על תעריפי "פטור ושמור" 

  החברות. שתי ביןהמבוקש לתחר את השרות  וניתןשקיבלו הרשאה מהרשות למתן שירות זה 
  

  שאלה:
  ?, ותקופת ההפעלה, לרבות תקופת ההתאמה יהיהאופצ, תקופת החוזה ימבוקש להבהיר, מה

  תשובה:
  . 31.12.2023 ליום ועד החוזה על הרשות חתימת מיום הינה החוזה תקופת
או מועד  ועד לתום שישה חודשים אהשההרמיום חתימת הרשות על חוזה תחל ההתאמה  תקופת

  . 2.7.2017-בין השניים ולא לפני התחילת מתן השירותים בפועל המוקדם מ
 ליום ועדאו במועד מוקדם יותר כאמור  ההתאמה תקופת סיום מיום חלה ההפעלה תקופת

31.12.2023.  
  חודשים נוספים.  אופציה זו היא בלעדית לרשות, ובכל תמהיל שתבחר.  36אופציית ההארכה הינה עד 

  
  שאלה:

  לשנות את סעיף הבלעדיות במימוש האופציה על ידי רש"ת , לסעיף הדדי? האם ניתן מבוקש להבהיר, 
  תשובה:

  הבקשה נדחית
  

  שאלה:
, האם ניתן לבטל את חובת אישור הרשות לכל שינוי באחזקות בעל השליטה בחברהמבוקש להבהיר, 

  ?לאור העובדה כי ייתכן והחברה המציעה היא חברה ציבורית
  תשובה:

 כבדות סיבות בשל ורק אך אישורה תיתן לא ציבורייחד עם זאת הרשות כגוף מנהלי  ,הבקשה נדחית
    .משקל

  
  שאלה:

או \בטל בחוזה את אפשרות רש"ת להעתיק את מיקום המושכר, והאם ניתן למבוקש להבהיר, 
  לחלופין לציין בסעיף זה כאמור שהחלפת המושכר תעשה בהסכמת הצדדים?

  תשובה:
יחד עם זאת הרשות כגוף ציבורי מנהלי לא תבצע פעולות העתקה של מקום שירות  .הבקשה נדחית

  של המפעיל. דעתו מבלי שתהייה לה סיבה כבדת משקל ומבלי שהמיקום החליפי יהיה על 
  

  שאלה:
אפשרות לגרוע שטח ללא  לבטל את הסעיף בחוזה בו ניתנת לרש"תהאם ניתן מבוקש להבהיר, 
   תעשה בהסכמת הצדדים?שגריעת השטח או לחלופין לציין בסעיף זה כאמור \ו הסכמת המפעיל, 

  תשובה:
  .ראה תשובות לעיל – הבקשה נדחית

  
  שאלה:

או רק לקוח שרכש מעל סכום \כל לקוח זכאי לשרות  "פטור ושמור" , והאם מבוקש להבהיר, 
  ?מינימלי
  תשובה:

שירות פטור שמור הינו שירות שמוענק לכל נוסע שחפץ בכך הכפוף למגבלות וההוראות של רשויות 
  המכס והדין. 

  



  

  

  שאלה:
  ? האם ניתן לבטל את הסעיף בחוזה, בו נדרש אישור הרשות למבצעים והנחותמבוקש להבהיר, 

   תשובה:
  כמבוקש.

  
  שאלה:

או מוצרי \ספורט, האם מוצרים ספציפיים ומהו אי מתן בלעדיות במכירת מוצרי מבוקש להבהיר, 
  ספורט בכללותם?

  תשובה:
  לחוזה ההרשאה: 35סעיף 

מובהר בזאת במפורש, כי למפעיל לא תינתן בלעדיות בביצוע איזה מההתחייבויות נשוא ההרשאה, 
כולם או חלקם, ובכלל האמור: הרשות תהיה רשאית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 

איזה מהשירותים נשוא ההרשאה בעצמה ו/או ליתן הרשאה/ות, מכל מין וסוג שהיא/הן, לספק 
לצדדים שלישיים, למתן השירותים האמורים ו/או למתן שירותים דומים ו/או תחליפיים, בכל שטח 

משטחי הנמל והמפעיל מוותר בזאת באופן סופי מלא ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל 
  ו תביעה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך.טענה ו/א

  
  שאלה:

  ? להוסיף לרשימת המוצרים תיקים ומזוודותהאם ניתן מבוקש להבהיר, 
  תשובה:

 במפרט המוצרים הקיים נשוא מכרז זה ישנה אפשרות למכור תיקי ספורט לסוגיו. הבקשה נדחית,
  :"המוצרים וטיבם"לחוזה ההרשאה   .8.6יחד עם זאת לתשומת לב המציעים, כי בסעיף  

  
מובהר כי במסגרת השירותים, יהיה המפעיל רשאי למכור אך ורק את המוצרים הנקובים בנספח 

המוצרים. עם זאת, הרשות תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופת ההתקשרות ו/או תקופות ההארכה 
גריעה ו/או כל (ככל שתחולנה), מרצונה ו/או לבקשת המפעיל, להורות על ביצועם של תוספת ו/או 

להורות למפעיל למכור או לחדול מלמכור איזה  –עדכון אחר בנספח המוצרים, ובכלל זאת 
מהמוצרים. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל תוספת ו/או גריעה ו/או כל עדכון כאמור, יכנסו 

  לתוקפם רק לאחר עדכון נספח המוצרים בכתב על ידי הרשות בלבד.

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