
  

  

  
  ט"ז אדר תשע"ז 

  2017מרץ  14 
  מס'..............

  
  

  לכבוד
  
  

 ----------  
  

 ----------  
  

  לכל נרשמי המכרז
  
  

שני של  , ניהול והפעלההתאמהל למתן הרשאה 2016/15/040/064/00פומבי מס' מכרז 
 של אולם היוצאים שבטרמינל  Dבתי קפה חלביים, האחד במרכז הרוטנדה והשני בזרוע

  גוריון-נמל התעופה בןשל  3
  

    
  2מסמך הבהרות מס'       

  
  

  להלן שאלות ומענה להן שהועברו במסגרת שאלות הבהרה למכרז:
  

  
  

  שאלה: .1
  מבוקש למסור תעריפי חניה לרכב ואישורי כניסה למתחמי נתב"ג.             

  
  תשובה:  
                
    

  בש"ח  תעריף כולל מע"מ סוג רשיון

210הנפקת רשיון כניסה לעובד

31.5חידוש רשיון כניסה לעובד

262.5הנפקת רשיון כניסה לרכב

52.5כניסה לרכב חידוש רשיון
  

    
                        

  
 
 



  

  

 שאלה: .2
 .בחו"ל האם תאגיד זר יכול להגיש ערבות בנקאית לקיום ההצעה מבנק 

    
  תשובה:           

  
        הרשות מבקשת להבהיר, כי מציע שהנו תאגיד זר, יוכל להגיש ערבות לקיום הצעה (לרבות             
     , כאשר שניתן לשם כך על ידי בנק ישראל ,בעל רישיון בנק חוץמבנק במסגרת הצעה משותפת),             

  . הערבות תהיה אך ורק בנוסח המתאים, המצורף לבנק החוץ האמור, סניף הממוקם בישראל            
  ' להבהרה זו.אנספח כ            

  
  
  
  
  
  
  

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

  בעת הגשת ההצעה.המכרז 

  
  

  ב ב ר כ ה ,
  
  נטלי יצחקי

  מנהלת מסחרית 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  העתק:
  מנהל נתב"ג –שמואל זכאי 
  סמנכ"ל למסחר ופיתוח עסקי –יורם שפירא 

  מנח"ט של"ן –שי ירדני 
  רא"ג מסחר –הרוש -מירי עמיאל בן

  תקבולים רא"ג –מיכאל רבין 
  הלשכה המשפטית  –עו"ד ענת סתיו 
  מפקחת על בעלי הרשאה  –אליזבט אביב 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

Bank guarantee form 

[submitted in the framework of a bid that is not joint] 

 

To Date: ___.___.2017  
Israel Airports Authority 
Ben-Gurion International Airport 

Dear Sir/Madam, 

Regarding: Bank guarantee no.______________________ 

1. Per the request of ________________1 (hereinafter: the “Debtor”), who owns an 
account managed to its name at our bank  specified below, we the undersigned, 
hereby guarantee towards you settlement of any amount up to a total of  565, 000 NIS 
( Five Hundred and  Sixty Five  Thousands New Israeli Shekels ), which you may 
demand from the Debtor in connection with public tender no. 2016/15/040/064/00 for 
granting authorization for modification and operation of two  dairy coffee placed ; 
one at concourse D and one at the Rotunda , at Terminal 3 of Ben-Gurion 
International Airport. 

2. At your first written request, and no later than five business days following our 
receipt of your written request that shall be delivered by ______________2, during 
activity hours of the branch, we shall pay to you any amount specified in the demand 
(hereinafter: “Demand Amount”) provided it does not exceed the Guarantee 
Amount, and this without being required to explain, specify, reason or prove your 
demand and/or the Demand Amount and/or first demand settlement of the Demand 
Amount or any part thereof from the Debtor and without us being entitled to bring 
any defense argument against you, including any argument that the Debtor may have 
against you in connection with your demand and/or the Demand Amount. 

3. Our undertakings in Sections 1 and 2 above are autonomous, absolute, unconditional 
and irrevocable, and we shall not be entitled to revoke them or cancel them for any 
reason prior to the guarantee expiration date, as set forth in Section 4 hereunder. 

4. This guarantee shall come into effect on the date set forth above and shall remain in 
effect until 27.6.2017. 

6. Any disputes or disagreements deriving or connected with this bank guarantee shall 
be discussed exclusively in accordance with the provisions of Israeli law, and the 
competent court in Tel Aviv-Yafo shall have exclusive jurisdiction to discuss such 
matters. 

6. We confirm that changes in the conditions of the Tender, from time to time, shall not 
diminish from our undertakings in connection with this guarantee. 

7. This guarantee may be realized in installments. 

 

Sincerely, 



  

  

Bank name Address  

Date Signature  

 
1 Complete the full name of the Bidder, as set forth in the incorporation certificate. 

2 Complete the address of the  Bank Israeli Branch bank. 
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