
 
  

  

 2017יוני,  19 
  "ה סיון, תשע"זכ 

    לכבוד
___________________________  
___________________________ 

  באמצעות פקס______________

  

  למתן הרשאה לניהול, הפעלה, 2016/15/040/075/00מכרז פומבי מס' 

  ותחזוקה של תחנות תדלוק לרכבי חברות השכרות רכב בנתב"ג

  2מסמך הבהרות מס'     

 פגש וסיור משתתפים מ .1

 .נרשמים למכרז, נערך מפגש וסיור ל15.06.2017ביום  .1.1

במפגש והסיור, הוצגו עיקרי המכרז, לרבות רקע ומידע כללי,  - עיקרי המפגש וסיור .1.2

תכולת השירותים, מקומות השירות, תנאים להשתתפות במכרז, תשלומים לרשות, 

 הגשת ההצעה.התחרות במכרז, אופן בדיקת ההצעות במכרז וכן אופן 

 :לשאלות שנשאלו במסגרת הסיורלהלן התייחסות הרשות  .1.3

  .קש להבהיר מהם סוגי הדלק המסופקים בחניון השכרת הרכבומב  שאלה  .א

  אוקטן וסולר. 95בחניון השכרת הרכב בנתב"ג מסופק דלק   תשובה  

 קש להבהיר האם הזוכה במכרז חייב להתקין אך ורק משאבותומב  שאלה  ב.

  שות בכל אחד ממתחמי התדלוק. חד ומנפקות

  התשובה חיובית.  תשובה  

עם כל יהא לחתום על הסכם קש להבהיר האם על הזוכה במכרז ומב  שאלה  ג.

  אחת מחברות השכרת הרכב הפועלות בחניון ?

  התשובה חיובית.  תשובה  

קש להבהיר כיצד מתבצע כיום החיוב של כל אחת מהחברות, האם ומב  שאלה  ד.

  .המותקנים ברכבים או בשיטה אחרת ניםבאמצעות דלק

אחת החיוב כיום מתבצע באמצעות כרטיס חיוב המופקד אצל כל   תשובה  

  מחברות ההשכרה הפועלות בחניון.

קש לפרט את כמות הליטרים השנתית המסופקת בתקופת החוזה ומב  שאלה  ה.

  .הקיים

  כמבוקש:  תשובה  



 
  

  

  שיעור השינוי  כמות דלק  שנה

2012  1,095,003    

2013  1,382,681  26.2%  

2014  1,456,369  5.3%  

2015  1,553,650  6.6%  

2016  1,432,428  7.8%-  
  

      

קש להבהיר האם ההרשאה מחייבת תדלוק כלי רכב בימי שבת ומב  שאלה  ו.

  ומועדים.

  התשובה חיובית.  תשובה  

 הבאים במהלך הסיור נשאלו שאלות נוספות עליהן תענה הרשות במסגרת מסמכי ההבהרה

  

סמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל המציעים להחזירו חתום יחד עם מ
 שאר מסמכי המכרז בעת הגשת ההצעה

  בברכה,

  אבירם סידי
  מנהל מסחרי

  רשות שדות התעופה
  
  

  העתק:
  סמנכ"ל למסחר ופיתוח עסקי - מר יורם שפירא
  רא"ג פיתוח עסקי -מר גדי רפאלי

  ג שירותי קרקערא" -מר אמיר שמעוני
 לשכה משפטית -עו"ד ענת סתיו
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