
  

  

  
  כ"ח אדר תשע"ז 

  2017מרץ  26 
  מס'.................

  
  

                        
  לכבוד

  
 ----------  

  
 ----------  

  
  

  לכל נרשמי המכרז,
  
  

                        
  שני בתי קפה של  , ניהול והפעלההתאמהל למתן הרשאה 2016/15/040/064/00פומבי מס' מכרז 

  של אולם היוצאים  Dחלביים, האחד במרכז הרוטנדה והשני בזרוע  
  גוריון-נמל התעופה בןשל  3 שבטרמינל

  
    

  5מסמך הבהרות מס'       
  
  

  בות להן:ושתהולהלן שאלות שהועברו להתייחסותנו 
  
  

  
 :שאלה .1

  פיצוי כלשהו. , יגיע לזוכההאם בעקבות ביטול החוזה עם הזוכה במכרז מכל סיבה שהיא
  

  :תשובה
  לחוזה. 28כמוגדר בסעיף י ולא יגיע לזוכה פיצ

  
  

 :שאלה .2
 :בנספחים לטופס ההצעה

 הינו אישור רו"ח על הפעלת בית קפה 1נספח א'
  הינו אישור רו"ח על הפעלת רשת בתי קפה 2נספח א' 

(בית קפה) ואילו הטבלה של בית קפה מפנה לנספח  1רשת בתי הקפה מפנה לנספח א' הטבלה של 
  .טעות בהפניה לנספח הנכוןהאם ישנה –(רשת בתי קפה)  2א' 

  
  :תשובה

 .ההפניות נכונות -  אין טעות  
 

זכין של רשת בתי קפה המפעיל בית  – 8.1.1.2תייחס למציע שעונה לתנאי הסף בסעיף מ 2נספח א'
 1נספח א' לגבי טופס א' –לא מדובר במפעיל רשת אלא זכיין  –הממותג תחת השם המסחרי קפה 

  . 8.1.1.2למי שהוא זכיין לפי  2ונספח א' 8.1.1.1בסעיף  למי שעומד
  
  



  

  

 :בקשות/הבהרות 3
  .כמפורט להלן: בנוגע לנספחי הביטוח התבקשו תיקונים

   בנספח יד'בנוגע 
  הבקשה נדחית. - =  1.4 - ו 1.2התבקש כי ימחקו הסעיפים 

  .הבקשה נדחית –לנספח יד' התבקש לשנות את הנוסח  2.18–ו  2.16בסעיף 
  .הבקשה נדחית –התבקש לשנות את נוסח הסעיף – 2.1.4בסעיף 
  .  הבקשה נדחית –התבקש לשנות את סכום הביטוח  2.3בסעיף 
  .הבקשה נדחית –התבקש למחוק את הסעיף  2.5בסעיף 

     
  עבודות המפעיל: 1בנוגע לנספח ד'           
  .יתוקן כמבוקש –התבקש כי לאחר המילים "הנגרם לציוד" תתוסף המילה "קל"  – 1בסעיף  -
    התבקש כי בשורה הרביעית המיליה "בביטוחיהם" תוחלף במילה "בביטוחי רכושם" – 1סעיף ב -

  .יתוקן כמבוקש                   
    

 התבקש כי לאחר המילים "רכוש הרשות והבאים מטעמה ייחשבו לצד ג' לצורך פוליסה זו" – 2בסעיף  -
אולם ניתן לשנות ולכתוב  הבקשה נדחית –יתווספו המילים "למעט רכוש בו מבוצעת עבודה במישרין"  

  לעיל". 1למעט רכוש המבוטח בפרק "
  

 .הבקשה נדחית –פו במילה "הגבלה" " יוחלקש כי המילים "לכל הגבלהלנספח  התב 2בסעיף  -
 .יתוקן כמבוקש –לנספח התבקש כי בשורה השנייה תמחק המילה "כל"  3בסעיף  -
 .הבקשה נדחית –כללי–התבקש למחוק סעיף ב -

  
  אישור ביטוחים שוטפים:טו' בנוגע לנספח 

  
 .כמבוקשיתוקן  –בביטוחי רכושם  –התבקש כי המילה "בביטוחיהם"  תוחלף במילה  – 1בסעיף  -
 .יתוקן כמבוקש –התבקש כי המילים "לכל הגבלה" יוחלפו במילה "להגבלה"  – 2בסעיף  -
יתוקן  –התבקש כי לאחר המילים "בגין חבות המפעיל כלפי כל" תתוסף המילה "עובדיו"  – 3בסעיף  -

 כמבוקש.
יתוקן  –ריצה)" ) לעיל" יתווספו המילים "(ולמעט פ1התבקש כי לאחר המילים "על פי סעיף ( – 4בסעיף  -

 כמבוקש.
מבוקש כי בשורה הרביעית המילה בביטוחיהם" תוחלף במילה "ביטוחי אובדן תוצאתי  – 4בסעיף  -

 .יתוקן כמבוקש –שלהם" 
הבקשה  –. 1מבוקש לרשום כי ...ביטוחי המפעיל יהיו כפופים להוראות הבאות סעיף  –סעיף כללי  -

  נדחית.
  
  

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

  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

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