
 
  

  

 2017יולי,  11 
  "ז תמוז, תשע"זי 

    לכבוד
___________________________  
___________________________ 

  באמצעות פקס______________

  

  למתן הרשאה לניהול, הפעלה, 2016/15/040/075/00מכרז פומבי מס' 
  ותחזוקה של תחנות תדלוק לרכבי חברות השכרות רכב בנתב"ג

  4מסמך הבהרות מס'     

 פגש וסיור משתתפים מ .1

 .נרשמים למכרז, נערך מפגש וסיור ל26.06.2017ביום  .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

  .מבוקש להבהיר מהו הציוד שעל הזוכה במכרז להציב בשטח החניון  שאלה  .א

על הזוכה במכרז יוטל להציב בארבע מתחמי התדלוק שבשטח החניון   תשובה  

בהתאם לדרישות נספח כיבוי האש מנפקות חדשות וכן ציוד לכיבוי אש, 

  צורף לחוזה. המ

מבוקש להבהיר האם על הזוכה במכרז תוטל האחריות לתחזוקת   שאלה  ב.

  מתחמי התדלוק, צנרת התדלוק ומכלי התדלוק הקיימים בחניון.

  התשובה חיובית.  תשובה  

בהקשר זה מבקשת הרשות להודיע למשתתפים במכרז כי בכוונתה לבצע 

לק והצנרת התת בדיקות לאיתור זיהום קרקע וכן לאטימות מכלי הד

  קרקעית הקיימת.

תוצאות הבדיקות האמורות לעיל וכן תוצאות הבדיקות האחרונות 

שביצע המפעיל הקיים יפורסמו לכלל הנרשמים למכרז, בטרם המועד 

  האחרון להגשת ההצעות.

  מערך התדלוק הקיים בחניון המושכרות.מתי הוקם קש להבהיר ומב  שאלה  ג.

בחניון המושכרות הוקם על ידי הרשות באמצעות מערך התדלוק הקיים   תשובה  



 
  

  

  . 1997חברת פז בשנת 

בוצע שדרוג של מתחמי התדלוק לצורך עמידה בתקני איכות  2010בשנת 

, והתקנת מפרידי משטחי בטוןבאותה עת במסגרתם שודרגו סביבה 

  דלק.

האם על המפעיל לבצע התקשרות עם כל אחת מחברות קש להבהיר ומב  שאלה  ד.

  הרכב הפועלות בחניון.השכרת 

  התשובה חיובית.  תשובה  

להבהיר מהן דרישות הרשות לעניין טיפול ובקרה תקופתית קש ומב  שאלה  ה.

  למערך התדלוק.

הרשות מבקשת להפנות את המציעים לעניין זה להוראות נספח איכות   תשובה  

  הסביבה המצורף לחוזה ההרשאה.

קתודית סביב מכלי הדלק הקיימים קיימת הגנה קש להבהיר האם ומב  שאלה  ו.

  בחניון.

  התשובה שלילית.  תשובה  

  הבהרות הרשות 1.4

תפעול המפרט הוראות תפעוליות שונות לזוכה שירות ומצורף למסמך הבהרה זה נספח   

  במכרז.

נספח זה יצורף כנספח לחוזה ההרשאה שייחתם עם הזוכה במכרז ויהווה חלק בלתי 

  נפרד ממנו.

  דחיית מועדים

הרשות מבקשת להודיע לנרשמים למכרז על דחיית מועדי המכרז האמורים בטופס הזמנת 
  ההצעות כמפורט להלן:

  ובסעיף  5.1המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, כפי שהוא נקוב בטבלה שבסעיף
 .10:00עד השעה , 23/08/2017', דיעודכן ליום לטופס הזמנת ההצעות,  14.12

 5.1בטבלה שבסעיף  אלות הבהרה, כפי שהוא נקוב בסעיףהמועד האחרון להגשת ש 
 .15:00, עד השעה 10/08/2017', היעודכן ליום לטופס הזמנת ההצעות,  16.1ובסעיף 

 נקובים כפי שהם לקיום הצעת המציע ערבות מועד תוקף ההצעה ומועד תוקף ה
יעודכנו , לטופס הזמנת ההצעות 13.1ובסעיף  12.1וכן בסעיף  5.1בטבלה שבסעיף 

  .23/11/2017ליום 

  

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



 
  

  

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
  
  

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

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



 
  

  

  תדלוק רכבי השכרת הרכב –נספח שירות ותפעול 

 :התבנית התפעולית .1

 י התדלוק.טכנאי מוסמך של כל מתחמ באחריות המפעיל לבצע ביקורת שבועית על ידי .1.1

הביקורת תכלול בדיקת תקינות משאבות התדלוק, מיכל הדלק, התקני בטיחות  .1.2

 לוחות הפיקוד של המשאבות. הציוד, ובטיחות אש, ניקיון

באחריות המפעיל לטפל בתקלות של מערכת התידלוק ברמת זמינות גבוהה בהתאם  .1.3

  לסוג התקלה: 

  פריצת דלק: הגעת טכנאי תוך שעה. -       

  יקון תקלה בטיחותית: הגעת טכנאי תוך שעה. ת -       

  שעות. 4תקלת שבר: הגעת טכנאי תוך  -       

 שעות. 48תקלה שוטפת אשר אינה משפיעה על הבטיחות:  -      

 בקרה ודיווח: .2

עם סיום ביצוע הביקורת, יחתום הטכנאי ביומן ייעודי במשרד של כל חברות השכרה,  .2.1

 במתחם המושכרות.

העביר בסוף כל חודש למפקח על החוזה מטעם רש"ת, דו"ח ביצוע באחריות המפעיל ל .2.2

 אשר בוצעו בחודש החולף. של הביקורות השבועיות 

באחריות המפעיל להעביר עם תחילת תוקף החוזה, רשימת קשר של מוקד החברה  .2.3

ומספרי טלפון רלבנטיים של בעלי תפקידים: הרשימה תימסר לכל חברת השכרת רכב, 

  החוזה. אשית בנתב"ג ולמפקח עלכיבוי אש רלתחנת 

 :הדרכה .3

באחריות המפעיל לבצע הדרכות לעובדי כל חברת השכרה העוסקים בתדלוק, בנוגע  .3.1

על ההדרכה להתבצע עד שבועיים  –לאופן תפעול ציוד התדלוק, טיפול בתקלות ודיווח 

 מיום התקנת ציוד התדלוק

התדלוק, טיפול בתקלות באחריות המפעיל לבצע רענון אחת לשנה בנושא תפעול ציוד  .3.2

 לעיל. 3.1ודיווח, לעובדי כל חברות ההשכרה העוסקים בתדלוק, כאמור בסעיף 

על המפעיל לבצע רישום שמי של כל העובדים אשר עברו את ההדרכה כאמור בסעיפים  .3.3

 לעיל ולהעביר את הרישום לכל חברת ההשכרה.  3.2- ו  3.1

 תיק ניהול הבטיחות .4

חודש מיום תחילת הפעילות, תיק ניהול הבטיחות למתקני  באחריות המפעיל להכין תוך

  התדלוק, בהתאם להנחיות של קצין הבטיחות והגהות של רש"ת.

 :פיצויים מוסכמים .5

 לכל אירוע.₪  2,000- אי ביצוע ביקורת שבועית:  .5.1

 לכל הערה.₪  5,000-אי עמידה בתקני הבטיחות ובטיחות אש:  .5.2

 ₪. 2,000-אי הגעת טכנאי לטיפול בתקלה במועד:  .5.3

  ₪. 5,000- אי ביצוע הדרכות בהתאם לדרישות הנספח:  .5.4
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