
 
  

  

 2017נובמבר,  7 
  "ח חשון, תשע"חי 

    לכבוד
___________________________  
___________________________ 

  באמצעות פקס______________

  

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

  9מסמך הבהרות מס'     

  

 :נתקבלו מהנרשמים למכרזלשאלות שלהלן התייחסות הרשות 

לא קיימת תעודת  - לטופס ההצעה 2.1.3לצורך עמידה בדרישות סעיף   שאלה  1

  רישום של גופי הרשומים כחברות דלק במנהל הדלק.

אי לכך, מבוקש להמציא לרשות אישור בחתימת מנהל מינהל הדלק והגז 

במשק הדלק הישראלי וכי המציע לפיה המציע הינו חברת דלק הפועלת 

לחוק ההסדרים  12נרשם במרשם המנוהל במינהל הדלק לפי סעיף 

  במשק המדינה.

  .מבוטלת -לעניין רישום חברות דלק במנהל הדלק  2.1.3הדרישה בסעיף   תשובה  

מבוקש לאפשר למציעים להגיש את רישיון העסק לגבי התחנה אותה   שאלה  2

לטופס הזמנת ההצעות, כאשר  8.1.2ף נקב המציע בהתאם לתנאי הס

  הרישיון הינו על שמה של חברת בת של המציע.

כמבוקש ובלבד שהמציע מסתמך על ניסיון של חברת הבת לצורך עמידה   תשובה  

  בתנאי הסף לטופס הזמנת ההצעות.

מבוקש להבהיר האם קיימת דרישה שהזוכה במכרז יקים על חשבונו   שאלה  3

  .STAGE 2דים מסוג במתחם מערכת מישוב א

  דרישה כזו אינה קיימת במסמכי המכרז.  תשובה  

הרשות בוחנת בימים אלו מול כלל הגורמים הרלבנטיים את נושא 

כניסתן לתוקף של תקנות אוויר נקי ותתייחס לנושא זה עם קבלת 

  התייחסותם של גורמים אלו.

מידה בתנאי מבוקש לאשר מראש את נוסח אישור רואי החשבון לצורך ע  שאלה  4

  נספח ג' לטופס ההצעה.

הרשות איננה מאשרת מראש מסמכים אותם נדרשים המציעים לצרף   תשובה  

יחד עם זאת יש להגיש את נוסח אישור רואי החשבון כפי  להצעתם,

  שנקבע בטופס ההצעה למכרז.



 
  

  

  1סעיף עריכת ביטוחי המפעיל; אישור  – 1נספח ט'  שאלה  5

לאחר המילים "או נזק הנגרם לציוד"  מבוקש להוסיף בשורה השנייה

  $ לפריט" 10,000את המילים "קל עד לסך של 

  .כמבוקש  תשובה  

  1אישור עריכת ביטוחי המפעיל; סעיף  – 1נספח ט'  שאלה  6

ולהותיר רק ₪,  400,000מבוקש למחוק את הסכום בשקלים בסך של 

  $ 100,000את הסכום בדולרים בסך 

  .כמבוקש  תשובה  

  2אישור עריכת ביטוחי המפעיל; סעיף  – 1ספח ט'נ  שאלה  7

ולהותיר רק ₪,  4,000,000מבוקש למחוק את הסכום בשקלים בסך של 

  $ 1,000,000את הסכום בדולרים בסך 

  .כמבוקש  תשובה  

  3אישור עריכת ביטוחי המפעיל; סעיף  – 1נספח ט'  שאלה  8

הותיר רק ול₪,  20,000,000מבוקש למחוק את הסכום בשקלים בסך של 

  $ 5,000,000את הסכום בדולרים בסך 

  .כמבוקש  תשובה  

  ו' 3סעיף אישור עריכת ביטוחי המפעיל;  – 1נספח ט'  שאלה  9

מבוקש לעדכן את הוראות הסעיף כדלקמן: תנאי הפוליסה המפורטת 

  "2013לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת פסגה 

  .כמבוקש  תשובה  

  1ביטוחי המפעיל; סעיף  אישור עריכת – 2נספח ט'  שאלה  10

  מבוקש להחליף את המילים "במלוא ערכם" במילים "בערך כינון"

  .כמבוקש  תשובה  

  1אישור עריכת ביטוחי המפעיל; סעיף  – 2נספח ט'  שאלה  11

  מבוקש להחליף את המילה "המקובלים" במילה "המבוטחים"

  .כמבוקש  תשובה  

  2פעיל; סעיף אישור עריכת ביטוחי המ – 2נספח ט'  שאלה  12



 
  

  

מבוקש להוסיף לאחר המילים "המוסד לביטוח לאומי" את המילים "על 

  לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב)" 328פי סעיף 

  .כמבוקש  תשובה  

  2אישור עריכת ביטוחי המפעיל; סעיף  – 2נספח ט'  שאלה  13

ולהותיר רק ₪,  40,000,000מבוקש למחוק את הסכום בשקלים בסך של 

  $ 10,000,000את הסכום בדולרים בסך 

  .כמבוקש  תשובה  

  3אישור עריכת ביטוחי המפעיל; סעיף  – 2נספח ט'  שאלה  14

להחליף את המילים "היה ומי מיחידי המבוטח יחשב למעבידם" מבוקש 

  במילים "היה והמפעיל יחשב למעבידם"

  .כמבוקש  תשובה  

  4שור עריכת ביטוחי המפעיל; סעיף אי – 2נספח ט'  שאלה  15

  מבוקש למחוק את הסעיף

  .כמבוקש  תשובה  

  1סעיף ; 2עמוד אישור עריכת ביטוחי המפעיל;  – 2נספח ט'  שאלה  16

מבוקש להחליף את המילים "שהמבוטחים התחייבו בכתב לשפותו" 

  במילים "שהמפעיל התחייב בכתב לשפותו"

  .כמבוקש  תשובה  

  6; סעיף 2עמוד אישור עריכת ביטוחי המפעיל;  – 2נספח ט'  שאלה  17

מבוקש לעדכן את הוראות הסעיף כדלקמן: תנאי הפוליסה המפורטת 

  "2013לעיל לא יפחתו מתנאי פוליסת פסגה 

  .כמבוקש  תשובה  

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

  בברכה,

  אבירם סידי
  מנהל מסחרי

  רשות שדות התעופה
  



 
  

  

  
  העתק:

  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

 טכנאי מוסמך של כל מתחמי התדלוק. המפעיל לבצע ביקורת שבועית על ידיבאחריות  .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

  תקלה: לסוג ה

  פריצת דלק: הגעת טכנאי תוך שעה. -       

  תיקון תקלה בטיחותית: הגעת טכנאי תוך שעה.  -       

  שעות. 4תקלת שבר: הגעת טכנאי תוך  -       

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

 בקרה ודיווח: .2

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

 במתחם המושכרות.

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

 אשר בוצעו בחודש החולף. של הביקורות השבועיות 

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

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

  החוזה. כיבוי אש ראשית בנתב"ג ולמפקח עללתחנת 

 :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 

 וקמיום התקנת ציוד התדל

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

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

 תיק ניהול הבטיחות .4

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

  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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